
«УПЕРШЕ в рамках державно-
приватного партнерства, у якості 
допомоги від благодійного фонду 
Олени Пінчук «АНТИСНІД», Київ 
отримав першу партію нового пре-
парату шостого покоління для лі-
кування 750 пацієнтів цього року. 
А впродовж двох років ліки отри-
мають загалом 1300 пацієнтів з 
ВІЛ-інфекцією, – зазначив мер 
Києва Віталій Кличко. – І я вдячний 
нашим донорам та партнерам за 
допомогу і за те, що завдяки новому 
препарату багато людей матимуть 
можливість для повноцінного життя 
та ефективної терапії. І це, відзна-
чу, також є важливим кроком до 
зупинення епідемії ВІЛ/СНІДУ». 

Міський голова також подяку-
вав уряду США за те, що в рамках 
програми PEPFAR Києву надають 
додатково 1,6 млн доларів для 
закупівлі препаратів для ліку-
вання ВІЛ-позитивних пацієнтів. 
«І це – значна підтримка для по-
ліпшення надання послуг ВІЛ-
інфікованим», – зазначив Віталій 
Володимирович. 

Він нагадав, що торік 6 квітня 
було підписано Паризьку Деклара-
цію. Таким чином Київ включили 
у програму прискорення заходів у 
боротьбі зі СНІДом Fast-Track Cities. 
«Також минулого року столиця 
вперше на міжнародній конферен-
ції Fast-Track Cities у Нью-Йорку, яку 

я відвідав, була єдиним містом, яке 
представляла і його влада, і пред-
ставники громадської організації. 
І ми – спільно з донорськими та 
ГО докладаємо всіх зусиль, аби 
зупинити цю епідемію», – запевнив 
Віталій Кличко. 

Він додав, що 8 грудня 2016 року 
своїм рішенням Київрада затвер-
дила Міську цільову програму 
протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 
2017-2021 роки. «І на цей рік за-
плановане фінансування з бюджету 
міста – 41 млн грн. Ми вже маємо 
позитивні результати у завданнях, 
які взяли на себе у рамках програми 
Fast-Track Cities та стратегії 90-90-
90. На сьогодні вже збільшився 
відсоток людей, які знають про 
свій ВІЛ-статус та перебувають під 
медичним наглядом. Також зросла 
кількість людей з ВІЛ, які отримують 
безкоштовну медичну допомогу», – 
повідомив голова КМДА. 

Він зазначив, що у 2017 році 
кількість людей з ВІЛ, які взя-
ті під медичне спостереження, 
на 23% перевищує показник за 
аналогічний період 2016 року. 
Поступово збільшується кількість 
підготовленого персоналу та про-
довжуються закупівлі швидких 
тест-систем для визначення ВІЛ. 
«За оперативною інформацією 
міського центру СНІДу, станом 

на 1 липня у Києві на обліку пе-
ребуває 12 323 пацієнта. 7 682 з 
них отримують антиретровірусну 
терапію. І, що важливо, у 2017 
році додатково п’ять тисяч людей 
отримають безкоштовне лікування 
ВІЛ/СНІДу. Такі плани ми маємо 
у рамках стратегії 90-90-90», – 
сказав очільник столиці. 

Мер Києва наголосив, що СНІД – 
це проблема не однієї окремої 
країни чи якогось одного міста – 
ця хвороба є загрозою і викликом 
усьому світу. «Одна четверта всіх 
людей, що живуть з ВІЛ, мешкає 
в 200 великих містах. І Київ вхо-
дить до цих двохсот міст світу, які 
спільними діями можуть подолати 
глобальну епідемію СНІДу», – під-
сумував Віталій Кличко. 

У свою чергу голова UNAIDS в 
Україні Яцек Тишко зазначив, що 
передача новітнього препарату 
Київському центру СНІДУ – це 
важливий крок у реалізації планів, 
які взяло на на себе місто у рамках 
Fast-Track Cities. А голова Коор-
динаційної ради Всеукраїнської 
мережі людей, які живуть з ВІЛ 
Дмитро Шерембей підкреслив, 
що початок лікування новітнім 
препаратом означає, що кількість 
ВІЛ-позитивних людей, які можуть 
передати вірус, в нашій країні 
зменшуватиметься 

Київ отримав новітній препарат 
антиретровірусної терапії

 � Найсучасніші ліки шостого покоління сприятимуть у боротьбі 
проти епідемії ВІЛ/СНІДУ

Новітній препарат антиретровірусної терапії, 
який отримала українська столиця, дозволить 
пацієнтам з ВІЛ отримати ефективне лікування та 
можливість повноцінного життя. І це є ще одним 
важливим кроком до зупинення епідемії ВІЛ/
СНІДУ. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив 
під час передачі препарату шостого покоління 
(долутегравір) для антиретровірусної терапії 
міському центру профілактики та боротьби зі 
СНІДом від Фонду «АНТИСНІД» Олени Пінчук.

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»

Громадський бюджет-2 
об’єднав уже близько семи 
тисяч активних киян 
З цього тижня завершується термін подання 
проектів до Громадського бюджету-2, які 
реалізовуватимуть за рахунок міського 
бюджету наступного року. Подати проект 
можна до 24.00 15 липня 2017 року. На 
цьому наголосив у понеділок під час тра-
диційного прес-брифінгу перший заступник 
голови КМДА Геннадій Пліс. 

«Ми очікуємо, що 
останній тиждень 
буде найактивнішим 
щодо поданих про-
ектів. Нагадаю, що 
на реалізацію гро-
мадських проектів 
на наступний рік 

передбачено 100 мільйонів гривень», – 
повідомив Геннадій Володимирович та 
закликав громадян активніше подавати 
проекти, а киян – долучатися до попе-
реднього збору підписів на сайті.https://
gb.kyivcity.gov.ua 

За інформацією 
першого заступника 
директора Депар-
таменту фінансів 
КМДА Олександра 
Кореня, на сьогод-
нішній день подано 
вже понад 200 про-
ектів. Частина з них пройшла попередній 
збір підписів і направлена на експертизу 
до відповідних структурних підрозділів. 

За прогнозами радника першого за-
ступника голови КМДА, голови комісії 
Центру розвитку інновацій НаУКМА, го-
ловного експерта групи «Е-демократія» 
Реанімаційного пакета реформ Сергія 
Лобойка, до кінця тижня кияни внесуть на 
розгляд щонайменше півтисячі проектів. 

«Це досить про-
стий механізм, який 
має позитивну ре-
путацію серед гро-
мадськості. Кілька 
тижнів тому було 
створено спеціальну 
групу для підтримки 

цього процесу. Автори проектів першого 
Громадського бюджету ділились своїм 
досвідом із цьогорічними авторами. І це 
об’єднало вже близько 7 тисяч активістів», – 
запевнив Сергій Лобойко. 

Він зазначив, що триває не просто кон-
курс проектів, а працює дієвий механізм 
об’єднання людей та їхнє навчання до 
самоврядування. Так, з кожного зареє-
строваного проекту створено спільні групи 
однодумців – від 50 до 100 осіб, які хочуть 
співпрацювати. 

Олександр Корень звернув також увагу 
й на ті проекти, що знайшли найбільшу 
підтримку киян раніше та реалізуються 
цього року. «Торік було відібрано 62 про-
екти, з яких три повністю реалізовані та ще 
чотири – практично на завершальній стадії. 
Інші на різних стадіях. Щодо деяких уже 
проведено торги і відбувається закупівля 
товарів чи робіт. А ще в 10-ти випадках із 
технічних причин виконання ще не роз-
почато», – повідомив перший заступник 
директора Департаменту фінансів КМДА.

Новітній препарат антиретровірусної терапії, який отримала українська столиця, дозволить пацієнтам з ВІЛ отримати ефективне лікування та можливість повно-
цінного життя

íîâèíè
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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 71 (1749), середа, 12 липня 2017 р.

Про порядок денний пленарного 
засідання ІV сесії 

Київської міської ради VІІІ 
скликання 20.04.2017

Рішення Київської міської ради № 216/2438 від 20 квітня 2017 року
Враховуючи подання постійних комісій Київської міської ради, Президії Київської міської ради, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Âíåñòè äî ïîðÿäêó äåííîãî ïëåíàðíîãî 
çàñ³äàííÿ ²V ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè V²²² 
ñêëèêàííÿ 20.04.2017 òàê³ ïèòàííÿ:
1) Ïðî âíåñåííÿ çì³í òà äîïîâíåíü äî ð³øåí-

íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22.12.2016 
¹794/1798 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïëàíó ä³-
ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ï³äãîòîâêè 
ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â íà 2017 ð³ê». 
(Â³ä 10.04.2017 ¹08/231-961/ÏÐ). 

2) Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ 
êîíêóðñíîãî â³äáîðó êåð³âíèê³â äîøê³ëüíèõ 
òà çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà. (Â³ä 20.02.2017 ¹08/231-443/
ÏÐ).

3) Ïðî ïîðóøåííÿ ïåðåä Ãîëîâîþ Âåðõîâíî¿ 
Ðàäè Óêðà¿íè êëîïîòàííÿ ïðî íàãîðîäæåííÿ 
Ãðàìîòîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè Ðóñàê 
Ñâ³òëàíè Âàñèë³âíè. (Â³ä 21.02.2017 ¹08/231-
445/ÏÐ). 

4) Ïðî çâåðíåííÿ äåïóòàò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè òà Êàá³íåòó 
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ùîäî ïîñèëåííÿ â³äïî-
â³äàëüíîñò³ çà êóð³ííÿ òþòþíîâèõ âèðîá³â ó 
çàáîðîíåíèõ ì³ñöÿõ, çà ïîðóøåííÿ çàêîíî-
äàâñòâà ïðî çàõîäè ùîäî ïîïåðåäæåííÿ òà 
çìåíøåííÿ âæèâàííÿ òþòþíîâèõ âèðîá³â ³ ¿õ 
øê³äëèâîãî âïëèâó íà çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ. 
(Â³ä 14.03.2017 ¹08/231-740/ÏÐ).

5) Ïðî ñòâîðåííÿ êîìóíàëüíîãî çàêëàäó «Äî-
øê³ëüíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä (äèòÿ÷èé ñàäîê) 
¹370 Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà». (Â³ä 
21.12.2016 ¹08/231-5029/ÏÐ). 

6) Ïðî ñòâîðåííÿ êîìóíàëüíîãî çàêëàäó «Êè-
¿âñüêà øêîëà íåçðÿ÷èõ». (Â³ä 15.02.2017 
¹08/231-407/ÏÐ). 

7) Ïðî ïåðåéìåíóâàííÿ êîìóíàëüíî¿ ñîö³àëüíî¿ 
óñòàíîâè «Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî êîìïëåêñó 
ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿ ³íâàë³ä³â ç ðîçóìîâîþ 
â³äñòàë³ñòþ». (Â³ä 07.12.2016 ¹08/231-
4856/ÏÐ). 

8) Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ïîëîæåííÿ ïðî 
êîíêóðñ ïðîåêò³â ç ðåàë³çàö³¿ åíåðãî-
åôåêòèâíèõ çàõîä³â ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ 
ì³ñòà Êèºâà, â ÿêèõ ñòâîðåí³ îá’ºäíàííÿ 
ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â, 
à òàêîæ ó êîîïåðàòèâíèõ áóäèíêàõ, çàòâåð-
äæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 26.12.2014 ¹ 865/865. (Â³ä 24.03.2017 
¹08/231-802/ÏÐ).

9) Ïðî íàäàííÿ ñòàòóñó ñêâåðó çåìåëüí³é ä³-
ëÿíö³ á³ëÿ áóäèíê³â ¹2, ¹4, 6-6à òà ¹8 ïî 
âóë. Àìâðîñ³ÿ Áó÷ìè ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà. (Â³ä 22.04.2016 ¹ 08/231-1959/ÏÐ).

10) Ïðî íàäàííÿ ñòàòóñó ñêâåðó çåìåëüí³é ä³-
ëÿíö³, ùî ìåæóº ç æèòëîâèì áóäèíêîì íà 
âóë. Òàðàñ³âñüê³é, 23/25 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Â³ä 17.11.2016 ¹ 08/231-
4658/ÏÐ).

11) Ïðî ñòâîðåííÿ ïàðêó â³äïî÷èíêó íà çå-
ìåëüí³é ä³ëÿíö³ â ìåæàõ çàõèñíî¿ ñìóãè 
îçåðà Ëåáåäèíå â ì³êðîðàéîí³ ¹ 6-À 
æèòëîâîãî ìàñèâó Ïîçíÿêè ó Äàðíèöü-
êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Â³ä 26.09.2016 
¹ 08/231-3954/ÏÐ). 

12) Ïðî íàäàííÿ ñòàòóñó ñêâåðó çåìåëüí³é ä³-
ëÿíö³, ùî ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ïðîâ. 
Êîâàëüñüêèé, 2 òà âóë. Ñìîëåíñüêà, 17 
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Â³ä 
01.12.2016 ¹08/231-4777/ÏÐ). 

13) Ïðî âêëþ÷åííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà ïðîñïåêò³ 
Ïåðåìîãè, 140 äî ñêëàäó ïàðêó â³äïî÷èíêó 
íà âóë. Ô. Ïóøèíî¿ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà. (Â³ä 10.11.2016 ¹08/231-4586/
ÏÐ). 

14) Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26.01.2012 ¹ 20/7357 «Ïðî 
çàòâåðäæåííÿ Êîíöåïö³¿ ðîçâèòêó çîâí³ø-
íüî¿ ðåêëàìè â ì. Êèºâ³». (Â³ä 21.12.2016 
¹08/231-5030/ÏÐ).

15) Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó ðîçì³ùåííÿ âè-
â³ñîê ó ì³ñò³ Êèºâ³. (Â³ä 20.04.2017 ¹08/231-
1910/ÏÐ). 

16) Ïðî ïîäîëàííÿ íàñë³äê³â ñîâºöüêî¿ îêóïàö³¿ 
â ìîâí³é öàðèí³. (Â³ä 13.05.2016 ¹08/231-
2156/ÏÐ). 

17) Ïðî ïåðåéìåíóâàííÿ ïðîñïåêòó ó ì³ñò³ 
Êèºâ³. (Â³ä 05.12.2016 ¹08/231-4798/ÏÐ). 
(Ïîâòîðíî).

18) Ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó áåç ïðîâåäåííÿ 
êîíêóðñó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà 
Êèºâà. (Â³ä 02.02.2017 ¹08/231-340/ÏÐ). 

19) Ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó áåç ïðîâåäåííÿ 
êîíêóðñó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà 
Êèºâà. (Â³ä 12.01.2017 ¹08/231-155/ÏÐ).

20) Ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó áåç ïðîâåäåííÿ 
êîíêóðñó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
ºäèíîìó ïðåòåíäåíòó íà ïðàâî îðåíäè. (Â³ä 
16.12.2016 ¹08/231-4981/ÏÐ).

21) Ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó áåç ïðîâåäåííÿ 
êîíêóðñó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà 
Êèºâà. (Â³ä 10.02.2017 ¹08/231-391/ÏÐ).

22) Ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó áåç ïðîâåäåííÿ 
êîíêóðñó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà. 
(Â³ä 25.01.2017 ¹08/231-290/ÏÐ). 

23) Ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó áåç ïðîâåäåííÿ 
êîíêóðñó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà 
Êèºâà. (Â³ä 17.03.2017 ¹08/231-754/ÏÐ).

24) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é êë³í³÷-
í³é ë³êàðí³ ¹11 Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì.Êèºâà 
íà ñïèñàííÿ øëÿõîì ïðîäàæó òðàíñïîðòíèõ 
çàñîá³â, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà. (Â³ä 
25.01.2017 ¹08/231-291/ÏÐ). 

25) Ïðî äåìîíòàæ òà ñïèñàííÿ îñíîâíîãî çà-
ñîáó, ÿêèé íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà. (Â³ä 
19.01.2017 ¹08/231-247/ÏÐ).

26) Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 02 æîâòíÿ 2013 ðîêó ¹42/9630 
«Ïðî âèçíà÷åííÿ ì³í³ìàëüíî¿ âàðòîñò³ ì³-
ñÿ÷íî¿ îðåíäè 1 êâ. ìåòðà çàãàëüíî¿ ïëî-
ù³ íåðóõîìîãî ìàéíà ô³çè÷íèõ îñ³á». (Â³ä 
04.01.2017 ¹08/231-2/ÏÐ).

27) Ïðî ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â³ä 26 êâ³òíÿ 2012 ðîêó ¹504/7841 
«Ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó áåç ïðîâåäåííÿ 
êîíêóðñó íåæèòëîâîãî áóäèíêó (ïðèì³ùåííÿ) 
¹2, ë³ò. À íà âóë. Ñòàðîíàâîäíèöüê³é». (Â³ä 
17.02.2017 ¹08/231-441/ÏÐ).

28) Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó íàáóòòÿ ïðàâ 
íà çåìëþ ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ó 
ì³ñò³ Êèºâ³. (Â³ä 10.11.2016 ¹ 08/231-4566/
ÏÐ).

29) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-
ìàäÿíàì Áåáåøêó ²ãîðþ Â³êòîðîâè÷ó òà 
Áåáåøêó Îëåêñàíäðó Êîñòÿíòèíîâè÷ó äëÿ 
áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèí-
êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. 
ßñí³é, 36 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
(Ï-9229). (Â³ä 31.03.2016 ¹ 08/231-1585/
ÏÐ).

30) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-
ìàäÿíêàì Áåðåãîâ³é Íàä³¿ Âîëîäèìèð³âí³ 
òà Äèøëèê Í³í³ Àíàòîë³¿âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà 
³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Äðàé-
Õìàðè Ìèõàéëà, 36 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà. (Ï-8942). (Â³ä 24.10.2016 ¹08/231-
4413/ÏÐ).

31) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-
ìàäÿíèíó Ìàëàí³íó Îëåãó Ëåîí³äîâè÷ó äëÿ 
áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà 
âóë. Ìàéêîïñüê³é, 16/13 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ï-9472). (Â³ä 21.10.2016 
¹ 08/231-4367/ÏÐ).

32) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-
ìàäÿíèíó Ïðîõîðåíêó Â³êòîðó ²âàíîâè÷ó 
äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî 
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä 
íà âóë. Êîìóí³ñòè÷í³é, 25-à ó Äàðíèöüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Ï-9253). (Â³ä 08.02.2016 
¹ 08/231-755/ÏÐ).

33)  Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-
ìàäÿíö³ Ïåòðîâ³é Íàòàë³¿ Ïèëèï³âí³ äëÿ 

áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà 
âóë. Êîìóíàëüí³é, 62 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà. (Ï-6955). (Â³ä 04.02.2016 ¹ 08/231-
699/ÏÐ).

34) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíèíó Êë³ùåâñüêîìó 
Ñåðã³þ Ñòàí³ñëàâîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëó-
ãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Íîâîáðîä³âñüê³é, 5-à 
ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (À-22290). 
(Â³ä 16.02.2017 ¹08/231-429/ÏÐ).

35) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Êëèìåíêî Ëþáîâ³ 
Ìèêîëà¿âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ 
æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä íà âóë. Ñàäîâ³é, 42-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà. (À-12554). (Â³ä 19.09.2016 
¹ 08/231-3862/ÏÐ).

36) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíèíó Ñîï³êó Â³òàë³þ 
Ñòåïàíîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ 
æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü 
³ ñïîðóä ó 2-ìó ïðîâ. Ñîñíîâîìó, 15-à ó 
Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (À-19719). 
(Â³ä 21.06.2016 ¹ 08/231-2668/ÏÐ).

37) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíèíó Ñîêîëó Â³òàë³þ 
ªâãåíîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ 
æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ 
ñïîðóä íà âóë. Áðîä³âñüê³é, 154-à ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (À-18857). (Â³ä 
19.05.2016 ¹08/231-2254/ÏÐ).

38) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíèíó ×åáàíó ªâãåíó 
Îëåêñàíäðîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ 
æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ 
ñïîðóä ó ïðîâ. 4-îìó Ñàäîâîìó, 17 ó Äåñ-
íÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (À-21779). (Â³ä 
25.05.2016 ¹08/231-2347/ÏÐ). (Ïîâòîðíî).

39) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíèíó Çàõàðîâó Äìè-
òðó Âîëîäèìèðîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëó-
ãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ðàäèñò³â, 84 ó Äåñ-
íÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (À-21771). (Â³ä 
13.06.2016 ¹08/231-2583/ÏÐ). (Ïîâòîðíî).

40) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíèíó Êîáðèíñüêîìó 
Âîëîäèìèðó Ïèëèïîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëó-
ãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Áðîä³âñüê³é, 224-á 
ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (À-22598). 
(Â³ä 21.09.2016 ¹ 08/231-3919/ÏÐ).

41) Ïðî íàäàííÿ ÍÀÂ×ÀËÜÍÎÂÈÕÎÂÍÎÌÓ 
ÊÎÌÏËÅÊÑÓ «ÄÎÌ²ÍÀÍÒÀ» (ÄÎØÊ²ËÜÍÈÉ 
ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ - ÑÏÅÖ²ÀË²ÇÎÂÀÍÀ 
ØÊÎËÀ ² ÑÒÓÏÅÍß — ÑÓÑÏ²ËÜÍÎ-ÃÓÌÀÍ²-
ÒÀÐÍÀ Ã²ÌÍÀÇ²ß — ÑÏÅÖ²ÀË²ÇÎÂÀÍÀ ØÊÎ-
ËÀ ¹204  Ç ÏÎÃËÈÁËÅÍÈÌ ÂÈÂ×ÅÍÍßÌ 
Ô²ÇÈ×ÍÎ¯ ÊÓËÜÒÓÐÈ) çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ íà-
â÷àëüíî-âèõîâíîãî êîìïëåêñó «Äîì³íàíòà» 
(äîøê³ëüíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä) íà âóë. 
Îëåêñàíäðà Áîé÷åíêà, 16-à ó Äí³ïðîâñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Ä-6440). (Â³ä 14.03.2017 
¹08/231-750/ÏÐ). 

42) Ïðî íàäàííÿ ÍÀÂ×ÀËÜÍÎÂÈÕÎÂÍÎÌÓ 
ÊÎÌÏËÅÊÑÓ «ÄÎÌ²ÍÀÍÒÀ» (ÄÎØÊ²ËÜÍÈÉ 
ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ - ÑÏÅÖ²ÀË²ÇÎÂÀÍÀ 
ØÊÎËÀ ² ÑÒÓÏÅÍß — ÑÓÑÏ²ËÜÍÎ-ÃÓÌÀÍ²-
ÒÀÐÍÀ Ã²ÌÍÀÇ²ß — ÑÏÅÖ²ÀË²ÇÎÂÀÍÀ ØÊÎ-
ËÀ ¹204  Ç ÏÎÃËÈÁËÅÍÈÌ ÂÈÂ×ÅÍÍßÌ 
Ô²ÇÈ×ÍÎ¯ ÊÓËÜÒÓÐÈ) çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ íà-
â÷àëüíî-âèõîâíîãî êîìïëåêñó «Äîì³íàíòà» 
(ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà ² ñòóïåíÿ — ñóñï³ëüíî-
ãóìàí³òàðíà ã³ìíàç³ÿ — ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà 
¹204 ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè) íà âóë. Þíîñò³, 3 ó Äí³ïðîâñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Ä-6524). (Â³ä 14.03.2017 
¹08/231-749/ÏÐ).

43) Ïðî ïåðåäà÷ó ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó 
«Ñ²Ò²ÒÎÐÃ-2009» çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ îá-
ñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ àâòîìèþ÷îãî 
êîìïëåêñó íà âóë. Âàñèëÿ Ïîðèêà, 18 ó Ïî-
ä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Ä-7134). (Â³ä 
18.04.2016 ¹08/231-1874/ÏÐ).

44) Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó 
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÑÒÀÒÓÑ 
ÊÅÏ²ÒÀË ÃÐÓÏ» äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ íåæèòëîâîãî áóäèíêó — àäì³í³-
ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ íà âóë. ×àïàºâà, 9, ë³ò. Á 
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Ä-7572). 
(Â³ä 27.12.2016 ¹08/231-5110/ÏÐ).

45) Ïðî ïåðåäà÷ó ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «²ÍÂÅÑÒÁÓÄÊÎÍÑÀË-

ÒÈÍÃ» çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà 
îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíîãî êîìïëåêñó íà 
ïðîñï. Ãåíåðàëà Âàòóò³íà, 32 ó Äí³ïðîâñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Ä-7317). (Â³ä 20.01.2017 
¹08/231-252/ÏÐ). (Ïîâòîðíî).

46) Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ 
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Âèñîòà-Ê» çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 
ìàéñòåðí³ ïî ðåìîíòó áàøòîâèõ êðàí³â íà 
âóë. Ïóõ³âñüê³é, 5 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà. (Ä-7306) (Â³ä 04.01.2017 ¹08/231-
31/ÏÐ). 

47) Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó 
Äóáåíêó Ñåðã³þ Ñåðã³éîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ ìàãàçèíó-êàôå ç ë³òí³ì 
ìàéäàí÷èêîì íà âóë. Îíîðå äå Áàëüçàêà, 63 
ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (À-23019). 
(Â³ä 10.01.2017 ¹08/231-80/ÏÐ).

48) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíèíó Àíäðóùåíêó 
Âîëîäèìèðó Àíàòîë³éîâè÷ó çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-
âàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó íà âóë. 
Âèøãîðîäñüê³é, 12 â Îáîëîíñüêîìó ðà-
éîí³ ì. Êèºâà. (À-22587). (Â³ä 15.11.2016 
¹ 08/231-4630/ÏÐ). 

49) Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïóáë³÷íîìó 
àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «ÂÒÎÐÅÑ» äëÿ åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ïàâ³ëüéîíó ïî 
çàãîò³âë³ âòîðñèðîâèíè íà âóë. Ùåðáàêîâà, 
61-ä ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. 
(À-4398). (Â³ä 27.01.2016 ¹08/231-553/ÏÐ).

50) Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ 
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÑÓÏÅÐÌÀØ» çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 
àäì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó íà âóë. Ìèõàéëà 
Ìàêñèìîâè÷à, 2 (ë³ò. Å) ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Ä-2445). (Â³ä 31.08.2016 
¹08/231-3645/ÏÐ).

51) Ïðî ïåðåäà÷ó ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ Ô²ÐÌ² «ÏÐÅÑÒÎ, ËÒÄ» 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ íåæèòëîâîãî áóäèíêó ãðîìàä-
ñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ íà âóë. Âîëèíñüê³é, 60 ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Ä-7605). 
(Â³ä 25.08.2016 ¹08/231-3534/ÏÐ).

52) Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Ïóáë³÷íîìó 
àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Íàóêîâî-âèðîá-
íè÷èé öåíòð «Áîðùàã³âñüêèé õ³ì³êî-ôàðìà-
öåâòè÷íèé çàâîä» äëÿ áóä³âíèöòâà, îáñëó-
ãîâóâàííÿ òà ðåìîíòó îá’ºêò³â ³íæåíåðíî¿, 
òðàíñïîðòíî¿, åíåðãåòè÷íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, 
îá’ºêò³â çâ’ÿçêó òà äîðîæíüîãî ãîñïîäàðñòâà 
íà âóë. Ìèðó, 12, 17 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Ä-6620). (Â³ä 25.10.2016 
¹08/231-4428/ÏÐ). 

53) Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 20.11.2014 ¹ 414/414 «Ïðî 
ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ «Îñò-Âåñò Åêñïðåñ» çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä ìàéíîâîãî êîìïëåêñó íà 
âóë. Â³êåíò³ÿ Õâîéêè, 18/14 â Îáîëîíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà». (À-22495) (Â³ä 26.07.2016 
¹ 08/231-3199/ÏÐ). 

54) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ «ÊÎÌÏÀÍ²ß «ÄÎÁÐÈÉ ÃÎÑÏÎÄÀÐ» 
íà ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 16, êîðï. 2 â 
Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ îáñëó-
ãîâóâàííÿ îô³ñíî¿ áóä³âë³. (Ê-27600). (Â³ä 
05.10.2016 ¹ 08/231-4133/ÏÐ).

55) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè æèòëîâî-áóä³âåëüíîìó êîîïåðàòèâó 
«Õ³ì³ê-8» íà ïðîñï. Ãåíåðàëà Âàòóò³íà, 2-á ó 
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ åêñïëó-
àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áàãàòîêâàðòèðíîãî 
æèòëîâîãî áóäèíêó. (Ê-27134). (Â³ä 30.08.2016 
¹ 08/231-3631/ÏÐ).

56) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Êàìåë³ÿ-Ê» íà âóë. 
Ñàïåðíî-Ñëîá³äñüê³é, 10 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà îá’ºêò³â 
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè (îðãàí³çàö³ÿ 
çà¿çä³â, âè¿çä³â äî îá’ºêò³â ñîö³àëüíî-ïî-
áóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, ðîçòàøîâàíèõ 
â æèòëîâîìó áóäèíêó). (Ê-24632). (Â³ä 
15.08.2016 ¹ 08/231-3439/ÏÐ).

57) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè îá’ºäíàííþ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòî-
êâàðòèðíîãî áóäèíêó «ÏÐÅÑÒÈÆ» íà âóë. 
Áîðèñà Ãìèð³, 1-á/6 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 
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áàãàòîêâàðòèðíîãî æèòëîâîãî áóäèíêó. 
(Ê-27047). (Â³ä 22.08.2016 ¹ 08/231-3518/ÏÐ).

58) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðè-
ñòâó «Äåðæàâíèé îùàäíèé áàíê Óêðà¿íè» íà 
âóë. Ïîëÿðí³é, 10-ã â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà äëÿ ðîçì³ùåííÿ, åêñïëóàòàö³¿ òà 
îáñëóãîâóâàííÿ àâòîãîñïîäàðñòâà ÏÀÒ «Äåð-
æàâíèé îùàäíèé áàíê Óêðà¿íè». (Ê-27001). 
(Â³ä 04.10.2016 ¹08/231-4116/ÏÐ).

59) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè ÏÓÁË²×ÍÎÌÓ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÌÓ ÁÀÍÊÓ 
«ÓÊÐÃÀÇÁÀÍÊ» ó ïðîâ. Êóðåí³âñüêîìó, 19/5 
â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ îô³ñíî¿ áóä³âë³. 
(Ê-27220). (Â³ä 05.09.2016 ¹08/231-3678/
ÏÐ).

60) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅ-
ÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÍÑÏ-ÃÐÓÏ» 
íà âóë. Ñèìîíà Ïåòëþðè, 5 (ë³ò. Á, ë³ò. Â) 
ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ 
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ãîñïîäàð-
ñüêèõ ñïîðóä. (Ê-25718). (Â³ä 24.03.2016 
¹08/231-1457/ÏÐ).

61) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè îá’ºäíàííþ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòî-
êâàðòèðíîãî áóäèíêó «Îçåðíèé» íà âóë. 
Ãàìàðíèêà, 43-á â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿, áóä³âíèöòâà, 
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áàãàòîêâàð-
òèðíîãî æèòëîâîãî áóäèíêó. (Ê-26795). (Â³ä 
20.07.2016 ¹ 08/231-3128/ÏÐ).

62) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðî-
åêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ 
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Øèôåðíèé çàâîä» íà 
âóë. Ôðóíçå, 102 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. 
Êèºâà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 
âèðîáíè÷î¿ áóä³âë³. (Ê-25583). (Â³ä 28.03.2016 
¹ 08/231-1492/ÏÐ). (Ïîâòîðíî).

63) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Áîãîìîëåöü Îëüç³ Âà-
äèì³âí³ íà âóë. Ãåíåðàëà Ìàòèê³íà, 7 ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ 
òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âë³ ãðîìàäñüêîãî 
ïðèçíà÷åííÿ (àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³). 
(Ê-26784). (Â³ä 25.08.2017 ¹08/231-3544/
ÏÐ). (Ïîâòîðíî).

64) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²Ä-
ÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÂÈÐÎÁÍÈ×Å Ï²ÄÏÐÈ-
ªÌÑÒÂÎ «ÑÒÀÐÊÀÄ» íà âóë. Çî¿ Ãàéäàé, 4 
(ë³òåðà «À») â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ íåæèò-
ëîâî¿ áóä³âë³ àäì³í³ñòðàòèâíî-ãðîìàäñüêîãî 
ïðèçíà÷åííÿ òà íàäàííÿ ïîñëóã íàñåëåííþ. 
(Ê-26248). (Â³ä 07.04.2016 ¹08/231-1702/
ÏÐ). (Ïîâòîðíî).

65) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ 
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÁÖ ÁË «ÁÀØÒÀ ¹5» òà 
òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ 
«Ïðèâàòíà êîëåêö³ÿ ³ñòîð³¿ òóàëåòó» íà âóë. 
Ðèáàëüñüê³é, 22 (ë³òåðè À, À`) ó Ïå÷åðñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ áóä³âåëü 
ç îá’ºêòàìè ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ, îô³ñàìè òà ãîñòüîâîþ àâòîñòîÿíêîþ. 
(Ê-25319). (Â³ä 16.02.2016 ¹ 08/231-914/
ÏÐ). (Ïîâòîðíî).

66) Ïðî ïîíîâëåííÿ àâòîñòîÿíî÷íîìó êîîïåðà-
òèâó «ÊÀØÒÀÍ» äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 
àâòîñòîÿíêè âëàñíèõ ³íäèâ³äóàëüíèõ òðàí-
ñïîðòíèõ çàñîá³â íà âóë. Êàøòàíîâ³é, 17 ó 
Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (À-20857). 
(Â³ä 21.03.2016 ¹08/231-1384/ÏÐ). (Ïî-
âòîðíî).

67) Ïðî ïîíîâëåííÿ òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ 
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ ÐÅÇÈ-
ÄÅÍÖ²ß» äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, îáñëóãîâóâàííÿ òà 
åêñïëóàòàö³¿ îô³ñíî-òîðãîâåëüíîãî öåíòðó 
ç ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà âóë. Ñïàñüê³é, 
26/14 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (À-
21143). (Â³ä 16.02.2016 ¹ 08/231-930/ÏÐ). 
(Ïîâòîðíî).

68) Ïðî ïîíîâëåííÿ ìàëîìó ïðèâàòíîìó ï³ä-
ïðèºìñòâó ô³ðì³ «ÄÓÊÀÒ» äîãîâîðó îðåíäè 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ 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).

69) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðî-
åêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ìîðîçó ²âàíó 
Àíàòîë³éîâè÷ó íà Ñòîëè÷íîìó øîñå, 110 ó 
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³â-

íèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-27146). 
(Â³ä 25.08.2016 ¹ 08/231-3557/ÏÐ).

70) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ òåõ-
í³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ³ç çåìëåóñòðîþ ùîäî 
âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ) ìåæ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) ãðîìàäÿíèíó 
Ë³çàðîâó Âëàäèñëàâó Âÿ÷åñëàâîâè÷ó ó ïðî¿çä³ 
Áîãàòèðñüêîìó, 2 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ 
æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ 
ñïîðóä. (Ê-27227). (Â³ä 05.09.2016 ¹ 08/231-
3689/ÏÐ).

71) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ìèêèò÷èêó Âàñèëþ 
Âàñèëüîâè÷ó íà âóë. Ëåâàäí³é, 35-á ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà 
³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-26589). (Â³ä 
06.07.2016 ¹ 08/231-2884/ÏÐ).

72) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîáëåí-
íÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Öàï Íàòàë³¿ 
Àíàòîë³¿âí³ íà âóë. Ñâÿòî-Ãåîðã³¿âñüê³é, 14 
ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³â-
íèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-25329). 
(Â³ä 31.08.2016 ¹ 08/231-3651/ÏÐ). 

73) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîáëåí-
íÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Áîãäàíþê 
Îêñàí³ Â³òàë³¿âí³ ó ïðîâ. Çàëåæíîìó, 15 ó 
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (À-23831). 
(Â³ä 31.08.2016 ¹ 08/231-3660/ÏÐ). 

74) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðî-
áëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâå-
äåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ñåðç³ 
Ìèêîë³ ²âàíîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-28663). 
(Â³ä 11.01.2017 ¹ 08/231-118/ÏÐ). 

75) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîáëåí-
íÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ïîçíÿêó 
Îëåêñàíäðó Â³êòîðîâè÷ó íà âóë. Ê³ðîâî-
ãðàäñüê³é ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî 
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä. 
(Ê-27317). (Â³ä 12.09.2016 ¹ 08/231-3806/
ÏÐ). 

76) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîáëåí-
íÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ìàòâ³é÷óêó 
Âàëåð³þ Ìèêîëàéîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè 
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-28617). 
(Â³ä 11.01.2017 ¹ 08/231-113/ÏÐ). 

77) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîáëåí-
íÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ïðîõîðîâ³é 
Ëþäìèë³ Ìèõàéë³âí³ íà âóë. Áðîä³âñüê³é, 
90-á ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ 
áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-27375). 
(Â³ä 19.09.2016 ¹ 08/231-3878/ÏÐ). 

78) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîáëåí-
íÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Êðàâ÷åíêó 
Â³òàë³þ Â³òàë³éîâè÷ó ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ 
æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ 
ñïîðóä.(À-23288).(Â³ä 27.02.2017 ¹ 08/231-
555/ÏÐ). 

79) Ì³ñöåâà ³í³ö³àòèâà ùîäî íåçàêîííîãî áóä³â-
íèöòâà áàãàòîïàëèâíî¿ àâòîçàïðàâíî¿ ñòàíö³¿ 
íà ïåðåòèí³ âóë. Ðåâóöüêîãî òà âóë. Àííè 
Àõìàòîâî¿ ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
(ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð îðåíäè, óêëàäåíèé ì³æ 
Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òîâàðèñòâîì ç 
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ãóåëü Ïàðê», 
ïðèïèíèòè ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ 
ä³ëÿíêîþ òà íàäàòè âêàçàí³é çåìåëüí³é ä³-
ëÿíö³ ñòàòóñ ñêâåðó) (âõ.08/ÊÎ-1035 â³ä 
27.01.2017).

80) Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 09 ëþòîãî 2017 ðîêó 
¹ 816/1820 «Ïðî ïèòàííÿ îðãàí³çàö³¿ ïóáë³÷-
íîãî ïðîñòîðó â àäì³í³ñòðàòèâíîìó áóäèíêó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè». (Â³ä 06.04.2017 
¹ 08/231-952/ÏÐ).

81) Ïðî çàòâåðäæåííÿ ñïèñêó ïðèñÿæíèõ Ïå-
÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà. (Â³ä 
10.04.2017 ¹ 08/231-962/ÏÐ).

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Про приватизацію 
земельної ділянки громадянам 
Бебешку Ігорю Вікторовичу 

та Бебешку Олександру Костянтиновичу 
для обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Ясній, 36 
у Солом’янському районі м.Києва

Рішення Київської міської ради № 242/2464 від 25 квітня 2017 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 86, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII 

«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас-
ності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши 
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на міс-
цевості), Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-
ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ) ìåæ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) ãðî-
ìàäÿíàì Áåáåøêó ²ãîðþ Â³êòîðîâè÷ó òà Áåáåøêó 
Îëåêñàíäðó Êîñòÿíòèíîâè÷ó äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ 
æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä íà    âóë.ßñí³é, 36 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü - çåìë³ æèòëîâî¿ òà 
ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-9229).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì Áåáåøêó ²ãîðþ 
Â³êòîðîâè÷ó òà Áåáåøêó Îëåêñàíäðó Êîñòÿí-
òèíîâè÷ó ó ñï³ëüíó ÷àñòêîâó âëàñí³ñòü çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0871 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:72:411:0046) ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. ßñí³é, 36 ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ç ðîçïîä³ëîì 
÷àñòîê ó ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ÷àñòêîâî¿ âëàñíîñò³ íà 
âèùåçàçíà÷åíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó, à ñàìå:

- ÷àñòêà ãðîìàäÿíèíà Áåáåøêà ²ãîðÿ Â³êòî-
ðîâè÷à - 61/100 â³ä 0,0871 ãà;

- ÷àñòêà ãðîìàäÿíèíà Áåáåøêà Îëåêñàíäðà 
Êîñòÿíòèíîâè÷à - 39/100 â³ä 0,0871 ãà.

3. Ãðîìàäÿíàì Áåáåøêó ²ãîðþ Â³êòîðîâè÷ó òà 
Áåáåøêó Îëåêñàíäðó Êîñòÿíòèíîâè÷ó:

3.1 Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-
äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ 
³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-
ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó 
÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç 
Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî 
ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ, 
âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ 
ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïîðÿäêó, 
âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó 
ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî 
òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî 
ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå áóòè 
ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 
140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про приватизацію 
земельної ділянки громадянкам 
Береговій Надії Володимирівні 
та Дишлик Ніні Анатоліївні 
для обслуговування жилого 
будинку, господарських 

будівель і споруд 
на вул. Драй-Хмари Михайла, 36 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 243/2465 від 25 квітня 2017 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 86, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII 

«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас-
ності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши 
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на міс-
цевості), Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ) 
ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) 
ãðîìàäÿíêàì Áåðåãîâ³é Íàä³¿ Âîëîäèìèð³âí³ òà 
Äèøëèê Í³í³ Àíàòîë³¿âí³ äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æè-
ëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà 
âóë. Äðàé-Õìàðè Ìèõàéëà, 36 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü - çåìë³ æèò-
ëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-8942).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíêàì Áåðåãîâ³é Íà-
ä³¿ Âîëîäèìèð³âí³ òà Äèøëèê Í³í³ Àíàòîë³¿â-
í³ ó ñï³ëüíó ÷àñòêîâó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 0,0569 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:75:258:0017) ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà äëÿ 
îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Äðàé-Õìàðè Ìèõàéëà, 
36 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ç ðîçïî-
ä³ëîì ÷àñòîê ó ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ÷àñòêîâî¿ âëàñíîñò³ 
íà âèùåçàçíà÷åíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó, à ñàìå:

- ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè Áåðåãîâî¿ Íàä³¿ Âîëî-
äèìèð³âíè - 2/3 â³ä 0,0569 ãà;

- ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè Äèøëèê Í³íè Àíàòîë³¿âíè 
- 1/3 â³ä 0,0569 ãà.

3. Ãðîìàäÿíêàì Áåðåãîâ³é Íàä³¿ Âîëîäèìèð³âí³ 
òà Äèøëèê Í³í³ Àíàòîë³¿âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-
äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ 
³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-
ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó 
÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ 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 
ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ, 
âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ 
ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïîðÿäêó, 
âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó 
ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî 
òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, 
ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå 
áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ 
ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî



4 ДОКУМЕНТХрещатик
12 липня 2017 р.
№73 (4986)

Про приватизацію 
земельної ділянки громадянину 
Маланіну Олегу Леонідовичу 

для обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд 

на вул. Майкопській, 16/13 
у Голосіївському районі м.Києва

Рішення Київської міської ради № 244/2466 від 25 квітня 2017 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «Прикінцеві 

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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ) 
ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) 
ãðîìàäÿíèíó Ìàëàí³íó Îëåãó Ëåîí³äîâè÷ó äëÿ 
îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ìàéêîïñüê³é, 16/13 ó 
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-
ìåëü - çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, 
ñïðàâà Ï-9472).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ìàëàí³íó Îëåãó 
Ëåîí³äîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0875 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:79:138:0004) ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà äëÿ 
îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ìàéêîïñüê³é, 16/13 ó 
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ìàëàí³íó Îëåãó Ëåîí³äîâè÷ó:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-
äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ 
³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó 
÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç 
Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî 
ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ, 
âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ 
ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïîðÿäêó, 
âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó 
ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî 
òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî 
ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó 
ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ 
ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Про приватизацію земельної 
ділянки громадянину 

Прохоренку Віктору Івановичу 
для обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд 

на вул. Трипільській, 25-а 
у Дарницькому районі м.Києва

Рішення Київської міської ради № 245/2467 від 25 квітня 2017 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «Прикінцеві 

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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ) 
ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) 
ãðîìàäÿíèíó Ïðîõîðåíêó Â³êòîðó ²âàíîâè÷ó äëÿ 
îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Òðèï³ëüñüê³é, 25-à ó 
Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-
ìåëü - çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, 
ñïðàâà ¹ Ï-9253).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ïðîõîðåíêó Â³-
êòîðó ²âàíîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:90:254:0012) ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Òðèï³ëüñüê³é, 25-à 
ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ïðîõîðåíêó Â³êòîðó ²âàíîâè÷ó:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-
äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ 
³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó 
÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç 
Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî 
ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ, 
âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ 
ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïîðÿäêó, 
âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó 
ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî 
òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî 
ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå áóòè 
ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 
140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Про приватизацію земельної ділянки громадянці 
Петровій Наталії Пилипівні для обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Комунальній, 62 у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 246/2468 від 25 квітня 2017 року
Відповідно до статей 9, 81, 83,116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «Прикін-

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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-
ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ) 
ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) 

ãðîìàäÿíö³ Ïåòðîâ³é Íàòàë³¿ Ïèëèï³âí³ äëÿ îá-
ñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Êîìóíàëüí³é, 62 ó 

Про передачу громадянину 
Кліщевському Сергію Станіславовичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель 

і споруд на вул. Новобродівській, 5-а 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 247/2469 від 25 квітня 2017 року
Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен-

ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної 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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî 

â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó 
Êë³ùåâñüêîìó Ñåðã³þ Ñòàí³ñëàâîâè÷ó ó ïðèâàòíó 
âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ 
æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä 
íà âóë. Íîâîáðîä³âñüê³é, 5-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü - çåìë³ æèòëî-
âî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, êîä ÊÂÖÏÇ 02.01, 
ñïðàâà ¹ À-22290).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Êë³ùåâñüêîìó Ñåð-
ã³þ Ñòàí³ñëàâîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 
3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0974 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:90:066:0200) äëÿ áóä³âíèöòâà òà 
îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Íîâîáðîä³âñüê³é, 5-à 
ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Êë³ùåâñüêîìó Ñåðã³þ Ñòà-
í³ñëàâîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-
äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ 
³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â 
ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ 
Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè 
â³ä 16.12.2015 ¹18165/0/12/19-15, Ãîëîâíî-

ãî óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä 
01.07.2016 ¹ 552/41-16.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç 
Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî 
ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ, 
âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ 
ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïîðÿäêó, 
âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó 
ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî 
òà ¿õ îáòÿæåíü».

3.6. Âèêîíàòè íåîáõ³äíèé îáñÿã ðîá³ò ç ³í-
æåíåðíî¿ ï³äãîòîâêè òåðèòîð³¿ ïî çàõèñòó ¿¿ â³ä 
ï³äòîïëåííÿ òà çàòîïëåííÿ ïîâåíåâèìè âîäàìè, 
ïîãîäèâøè ¿õ â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì 
ïîðÿäêó.

3.7. Äîòðèìóâàòèñü îáìåæåíü ó âèêîðèñ-
òàíí³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàçíà÷åíèõ ó âèòÿç³ ç 
Äåðæàâíîãî 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 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-
ìåëü - çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, 
ñïðàâà Ï-6955).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ïåòðîâ³é Íàòàë³¿ 
Ïèëèï³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:79:124:0007) ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Êîìóíàëüí³é, 62 
ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ïåòðîâ³é Íàòàë³¿ Ïèëèï³âí³:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-
äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ 
³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-
ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó 
÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç 
Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî 
ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ, 
âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ 
ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïîðÿäêó, 
âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó 
ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî 
òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî 
ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå áóòè 
ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 
140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Про передачу громадянину 
Захарову Дмитру Володимировичу 
у приватну власність земельної 

ділянки для будівництва 
та обслуговування 

жилого будинку, господарських 
будівель і споруд на вул. Радистів, 84 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 251/2473 від 25 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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî 

â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó 
Çàõàðîâó Äìèòðó Âîëîäèìèðîâè÷ó äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë.Ðàäèñò³â, 
84 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ 
çåìåëü - çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, 
ñïðàâà À-21771).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Çàõàðîâó Äìèòðó 
Âîëîäèìèðîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:62:477:0011) äëÿ áóä³âíèöòâà òà 
îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ðàäèñò³â, 84 
ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü 

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Çàõàðîâó Äìèòðó Âîëîäè-
ìèðîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. 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 
ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ, 
âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ 
Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè 
â³ä 16.06.2015 ¹ 7409/0/12/19-15, Ãîëîâíî-
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ãî óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä 
03.07.2015 ¹ 19-26-7777.2-414/20-15.

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. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè çã³äíî ç ì³ñòîáóä³âíèìè óìîâàìè ³ îá-
ìåæåííÿìè ùîäî çàáóäîâè òà äîêóìåíòàìè, 
ùî äàþòü ïðàâî íà âèêîíàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ òà 
áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, îäåðæàíèìè â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó.

3.6. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.7. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ 
ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïîðÿäêó, 

âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó 
ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå 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 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Про передачу громадянці 
Клименко Любові Миколаївні у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Садовій, 42-а у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 252/2474 від 25 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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Êëèìåíêî 
Ëþáîâ³ Ìèêîëà¿âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãî-
âóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü 
³ ñïîðóä íà âóë. Ñàäîâ³é, 42-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü – çåìë³ æèòëî-
âî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà À-12554).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Êëèìåíêî Ëþáîâ³ 
Ìèêîëà¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî 
ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 0,0839 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:72:524:0117) äëÿ áóä³âíèöòâà òà 
îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ñàäîâ³é, 42-à 
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Êëèìåíêî Ëþáîâ³ Ìèêîëà¿âí³:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ 

ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-
äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ 
³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â 
ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñòàõ Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè 
òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 20.12.2007 
¹19-15167, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêà-
äàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä 22.04.2016 ¹242/41-16.

3.4. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè çã³äíî ç ì³ñòîáóä³âíèìè óìîâàìè ³ îá-
ìåæåííÿìè ùîäî çàáóäîâè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
òà äîêóìåíòàìè, ùî äàþòü ïðàâî íà âèêîíàííÿ 
ï³äãîòîâ÷èõ òà áóä³âåëüíèõ 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 
ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ, 
âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ 
ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïîðÿäêó, 
âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó 
ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî 
òà ¿õ îáòÿæåíü».

3.7. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, 
ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áóòè ïðè-
ïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 
143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Про надання НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ 
КОМПЛЕКСУ «ДОМІНАНТА» 

(ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД – СПЕЦІАЛІЗОВАНА 

ШКОЛА І СТУПЕНЯ –СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНА 
ГІМНАЗІЯ – СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 204 

З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ) 
земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування навчально-виховного 
комплексу «Домінанта» 

(дошкільний навчальний заклад) 
на вул. Олександра Бойченка, 16-а 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 253/2475 від 25 квітня 2017 року
Відповідно до статей 9, 83, 92, 116, 123 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких 

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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî 
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÍÀÂ×ÀËÜÍÎ-ÂÈ-
ÕÎÂÍÎÌÓ ÊÎÌÏËÅÊÑÓ «ÄÎÌ²ÍÀÍÒÀ» (ÄÎØÊ²ËÜ-
ÍÈÉ ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ – ÑÏÅÖ²ÀË²ÇÎÂÀÍÀ 
ØÊÎËÀ ² ÑÒÓÏÅÍß – ÑÓÑÏ²ËÜÍÎ-ÃÓÌÀÍ²ÒÀÐÍÀ 
Ã²ÌÍÀÇ²ß – ÑÏÅÖ²ÀË²ÇÎÂÀÍÀ ØÊÎËÀ ¹204 
Ç ÏÎÃËÈÁËÅÍÈÌ ÂÈÂ×ÅÍÍßÌ Ô²ÇÈ×ÍÎ¯ 
ÊÓËÜÒÓÐÈ) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 
íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî êîìïëåêñó «Äîì³íàíòà» 
(äîøê³ëüíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä) íà âóë. Îëåê-
ñàíäðà Áîé÷åíêà, 16-à ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü – çåìë³ æèòëîâî¿ òà 
ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, êîä ÊÂÖÏÇ 03.02, çàÿâà 
ÄÖ â³ä 28.02.2017 ¹ 01038-000236822-014, 
ñïðàâà ¹ Ä-6440).

2. Íàäàòè ÍÀÂ×ÀËÜÍÎ-ÂÈÕÎÂÍÎÌÓ ÊÎÌÏ-
ËÅÊÑÓ «ÄÎÌ²ÍÀÍÒÀ» (ÄÎØÊ²ËÜÍÈÉ ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÉ 
ÇÀÊËÀÄ – ÑÏÅÖ²ÀË²ÇÎÂÀÍÀ ØÊÎËÀ ² ÑÒÓÏÅÍß 
–  ÑÓÑÏ²ËÜÍÎ-ÃÓÌÀÍ²ÒÀÐÍÀ Ã²ÌÍÀÇ²ß  –  ÑÏÅÖ²-

ÀË²ÇÎÂÀÍÀ ØÊÎËÀ ¹ 204  Ç ÏÎÃËÈÁËÅÍÈÌ ÂÈ-
Â×ÅÍÍßÌ Ô²ÇÈ×ÍÎ  ̄ÊÓËÜÒÓÐÈ), çà óìîâè âèêîíàííÿ 
ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ 
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 1,2503 ãà (êàäàñòðîâèé 
íîìåð 8000000000:66:158:0043) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ 
òà îáñëóãîâóâàííÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî êîìïëåêñó 
«Äîì³íàíòà» (äîøê³ëüíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä) íà 
âóë. Îëåêñàíäðà Áîé÷åíêà, 16-à ó Äí³ïðîâñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. ÍÀÂ×ÀËÜÍÎ-ÂÈÕÎÂÍÎÌÓ ÊÎÌÏËÅÊÑÓ 
«ÄÎÌ²ÍÀÍÒÀ» (ÄÎØÊ²ËÜÍÈÉ ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÉ 
ÇÀÊËÀÄ – ÑÏÅÖ²ÀË²ÇÎÂÀÍÀ ØÊÎËÀ ² ÑÒÓÏÅÍß 
– ÑÓÑÏ²ËÜÍÎ-ÃÓÌÀÍ²ÒÀÐÍÀ Ã²ÌÍÀÇ²ß – ÑÏÅ-
Ö²ÀË²ÇÎÂÀÍÀ ØÊÎËÀ ¹ 204 Ç ÏÎÃËÈÁËÅÍÈÌ 
ÂÈÂ×ÅÍÍßÌ Ô²ÇÈ×ÍÎ¯ ÊÓËÜÒÓÐÈ):

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòó-
âà÷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, ùî çíàõîäÿòüñÿ â 
ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ 
Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè 
â³ä 26.06.2016 ¹6963/0/12/19-16, Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä 
26.09.2016 ¹ 963/41-16.

3.4. 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.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-
ö³¿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ 
ä³ëÿíêîþ ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì 
Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ 
íà íåðóõîìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3.7. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç 
Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî 
ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ, 
âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.8. Äîòðèìóâàòèñü îáìåæåíü ó âèêîðèñ-
òàíí³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàçíà÷åíèõ ó âèòÿç³ ç 
Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêîðèñ-
òàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå 
çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íåþ 
â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Про надання НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ КОМПЛЕКСУ 
«ДОМІНАНТА» (ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД – СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І СТУПЕНЯ – 
СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНА ГІМНАЗІЯ – СПЕЦІАЛІЗОВАНА 

ШКОЛА №204 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ 
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ) земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування навчально-виховного комплексу 
«Домінанта» (спеціалізована школа 

І ступеня – суспільно-гуманітарна гімназія спеціалізована 
школа № 204 з поглибленим вивченням фізичної культури) 

на вул. Юності, 3 у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 254/2476 від 25 квітня 2017 року

Відповідно до статей 9, 83, 92, 116, 123 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини 
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÍÀÂ×ÀËÜÍÎ-ÂÈÕÎÂ-
ÍÎÌÓ ÊÎÌÏËÅÊÑÓ «ÄÎÌ²ÍÀÍÒÀ» (ÄÎØÊ²ËÜÍÈÉ 
ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ – ÑÏÅÖ²ÀË²ÇÎÂÀÍÀ 
ØÊÎËÀ ² ÑÒÓÏÅÍß – ÑÓÑÏ²ËÜÍÎ-ÃÓÌÀÍ²ÒÀÐÍÀ 
Ã²ÌÍÀÇ²ß – ÑÏÅÖ²ÀË²ÇÎÂÀÍÀ ØÊÎËÀ ¹204 
Ç ÏÎÃËÈÁËÅÍÈÌ ÂÈÂ×ÅÍÍßÌ Ô²ÇÈ×ÍÎ¯ 
ÊÓËÜÒÓÐÈ) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 
íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî êîìïëåêñó «Äîì³íàíòà» 
(ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà ² ñòóïåíÿ – ñóñï³ëüíî-
ãóìàí³òàðíà ã³ìíàç³ÿ – ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà 
¹ 204 ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì ô³çè÷íî¿ êóëü-
òóðè) íà âóë. Þíîñò³, 3 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü – çåìë³ æèòëîâî¿ òà 
ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, êîä ÊÂÖÏÇ 03.02, çàÿâà 
ÄÖ â³ä 28.02.2017 ¹01038-000236821-014, 
ñïðàâà ¹ Ä-6524).

2. Íàäàòè ÍÀÂ×ÀËÜÍÎ-ÂÈÕÎÂÍÎÌÓ 
ÊÎÌÏËÅÊÑÓ «ÄÎÌ²ÍÀÍÒÀ» (ÄÎØÊ²ËÜÍÈÉ 
ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ – ÑÏÅÖ²ÀË²ÇÎÂÀÍÀ 
ØÊÎËÀ ² ÑÒÓÏÅÍß – ÑÓÑÏ²ËÜÍÎ-ÃÓÌÀÍ²ÒÀÐ-
ÍÀ Ã²ÌÍÀÇ²ß – ÑÏÅÖ²ÀË²ÇÎÂÀÍÀ ØÊÎËÀ ¹ 
204 Ç ÏÎÃËÈÁËÅÍÈÌ ÂÈÂ×ÅÍÍßÌ Ô²ÇÈ×ÍÎ¯ 
ÊÓËÜÒÓÐÈ), çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî 
ð³øåííÿ, â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 4,9738 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:66:154:0002) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà 
îáñëóãîâóâàííÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî êîìïëåêñó 
«Äîì³íàíòà» (ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà ² ñòóïåíÿ – 
ñóñï³ëüíî-ãóìàí³òàðíà ã³ìíàç³ÿ – ñïåö³àë³çîâàíà 
øêîëà ¹ 204 ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè) íà. âóë. Þíîñò³, 3 ó Äí³ïðîâñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. ÍÀÂ×ÀËÜÍÎ-ÂÈÕÎÂÍÎÌÓ ÊÎÌÏËÅÊÑÓ 
«ÄÎÌ²ÍÀÍÒÀ» (ÄÎØÊ²ËÜÍÈÉ ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÉ 
ÇÀÊËÀÄ – ÑÏÅÖ²ÀË²ÇÎÂÀÍÀ ØÊÎËÀ ² ÑÒÓÏÅÍß 
– ÑÓÑÏ²ËÜÍÎ-ÃÓÌÀÍ²ÒÀÐÍÀ Ã²ÌÍÀÇ²ß – ÑÏÅ-
Ö²ÀË²ÇÎÂÀÍÀ ØÊÎËÀ ¹ 204 Ç ÏÎÃËÈÁËÅÍÈÌ 
ÂÈÂ×ÅÍÍßÌ Ô²ÇÈ×ÍÎ¯ ÊÓËÜÒÓÐÈ):

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòó-
âà÷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, ùî çíàõîäÿòüñÿ â 
ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ 
Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè 
â³ä 14.06.2016 ¹6600/0/01/19-16, Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä 
26.09.2016 ¹ 965/41-16.

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-
ö³¿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ 
ä³ëÿíêîþ ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì 
Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ 
íà íåðóõîìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

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 
ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ, 
âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.7. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-
ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-
ìåíòàö³¿ òà ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øóâàòè â 
ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì 
Óêðà¿íè.

3.8. Äîòðèìóâàòèñü îáìåæåíü ó âèêîðèñ-
òàíí³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàçíà÷åíèõ ó âèòÿç³ ç 
Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêîðèñ-
òàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå 
çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íåþ 
â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çåìåëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Про передачу приватному підприємству «СІТІТОРГ-2009» 
земельної ділянки для обслуговування та експлуатації 
автомиючого комплексу на вул. Василя Порика, 18 

у Подільському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 255/2477 від 25 квітня 2017 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124 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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî 

â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïðèâàòíîìó 
ï³äïðèºìñòâó «Ñ²Ò²ÒÎÐÃ-2009» äëÿ îáñëóãîâó-
âàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ àâòîìèþ÷îãî êîìïëåêñó 
íà âóë. Âàñèëÿ Ïîðèêà, 18 ó Ïîä³ëüñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü – çåìë³ 
æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà 

Ä-7134, çàÿâà ÄÖ ¹ 01104-000188079-014 
â³ä 11.09.2015).

2. Ïåðåäàòè ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó «Ñ²-
Ò²ÒÎÐÃ-2009», çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 
öüîãî ð³øåííÿ, â îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0600 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:91:198:0083, âèòÿã ç Äåðæàâíîãî 
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12 липня 2017 р.
№73 (4986)

çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî çåìåëüíó ä³ëÿíêó 
¹ ÍÂ-8000202832015) äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òà 
åêñïëóàòàö³¿ àâòîìèþ÷îãî êîìïëåêñó íà âóë. 
Âàñèëÿ Ïîðèêà, 18 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. 
Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç íàáóòòÿì 
ïðàâà âëàñíîñò³ íà ìàéíî (ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî 
âëàñíîñò³ â³ä 12.03.2014 ¹ 18905360).

3. Ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó «Ñ²Ò²ÒÎÐÃ-2009»:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòó-

âà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòàìåíòó 
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà÷åí³ ÷èííèì çà-
êîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó 
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñòàõ 
Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè 
â³ä 12.02.2015 ¹ 1114/0/01/19-15, Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä 
17.07.2015 ¹ 19-26-7777.3-1027/20-15.

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 
ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ, 
âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêîðèñ-
òàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå 
çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íåþ 
â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141,143 Çåìåëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Про передачу в оренду без проведення 
конкурсу нежитлових приміщень комунальної 
власності територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 264/2486 від 25 квітня 2017 року

Відповідно до статей 760 - 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Положен-
ня про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21 
квітня 2015 року № 415/1280, з метою забезпечення ефективного використання нежитлових приміщень комунальної 
власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Ïåðåäàòè â îðåíäó áåç ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó 
íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç 
äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äîãîâ³ð îðåíäè 
íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç 
ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Öå ð³øåííÿ îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 25.04.2017 р. № 264/2486

Нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади 
міста Києва, які передаються в оренду без проведення конкурсу

№ 
п/п

Повна назва орендаря, його форма 
власності та форма фінансування

Адреса та харак-
теристика об’єкта 
нерухомості

Призначення, 
характеристика 
об’єкта оренди та 
орендована площа, 
кв. м

Орендна плата Строк, на який 
укладається договір 
оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ - ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ - КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК № 1

 1. РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УКРА-
ЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ 
ЦЕРКВИ ПАРАФІЇ НА ЧЕСТЬ 
ІКОНИ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 
«ПОМІЧНИЦЯ В ПОЛОГАХ» У ПЕ-
ЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА 
Форма власності – приватна 
Форма фінансування - благодійні 
внески

ВУЛ. АРСЕНАЛЬ-
НА, 5 
Печерський район 
Нежилий будинок 
(капітальний) 
Лікувальний корпус 
Загальна площа - 
10581,0 кв. м

РЕЛІГІЙНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 
(ПРОВЕДЕННЯ 
РЕЛІГІЙНИХ ОБ-
РЯДІВ)
20,0
21,0 

Підвал 
Загальна площа - 
41,0 кв. м

1 %
4 %

2 роки 364 дні

 

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Про надання дозволу 
на розроблення проекту 

землеустрою щодо 
відведення земельної 

ділянки комунальному підприємству 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

«Київське інвестиційне агентство» 
на вул. Пухівській у Деснянському районі 
м. Києва для будівництва, експлуатації 
та обслуговування промислового вузла

Рішення Київської міської ради № 360/2582 від 18 травня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальному підприємству виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі-
ністрації) «Київське інвестиційне агентство» на вул. Пухівській у Деснянському районі м.Києва та додані документи, 
керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 

çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âñüêå 
³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî» íà âóë. Ïóõ³âñüê³é ó 
Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 36,91 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ 
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 

ïðîìèñëîâîãî âóçëà çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ 
(äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-28042).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Про скасування рішення 
Київської міської ради 

від 26 квітня 2012 року № 504/7841 
«Про передачу в оренду 

без проведення 
конкурсу нежитлового будинку 

(приміщення) № 2, літ. А 
на вул. Старонаводницькій»

Рішення Київської міської ради № 265/2487 від 25 квітня 2017 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення про оренду майна терито-

ріальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280, 
враховуючи лист ТОВ «Музей історичного культурного надбання «Платар» від 21 листопада 2016 року № 41/11-16 
щодо відмови в укладанні договору оренди майна територіальної громади міста Києва, з метою ефективного ви-
користання нерухомого майна територіальної громади міста Києва Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Ñêàñóâàòè ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 
26 êâ³òíÿ 2012 ðîêó ¹ 504/7841 «Ïðî ïåðåäà÷ó 
â îðåíäó áåç ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íåæèòëîâîãî 
áóäèíêó (ïðèì³ùåííÿ) ¹ 2, ë³ò. À íà âóë. Ñòàðî-
íàâîäíèöüê³é».

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Про передачу 
земельної ділянки 

товариству з обмеженою відповідальністю 
«СТАТУС КЕПІТАЛ ГРУП» 

для експлуатації 
та обслуговування 

нежитлового будинку – 
адміністративної будівлі на 

вул. В’ячеслава Липинського, 9, літ. Б 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 256/2478 від 25 квітня 2017 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124 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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî 
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç 
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÑÒÀÒÓÑ ÊÅÏ²ÒÀË 
ÃÐÓÏ» äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ íå-
æèòëîâîãî áóäèíêó – àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ 
íà âóë. Â’ÿ÷åñëàâà Ëèïèíñüêîãî, 9, ë³ò. Á ó Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü 
– çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, çàÿâà 
ÄÖ â³ä 07.12.2016 ¹01020-000228356-014, 
ñïðàâà Ä-7572).

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ «ÑÒÀÒÓÑ ÊÅÏ²ÒÀË ÃÐÓÏ», çà óìîâè 
âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â îðåíäó 
íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0367 ãà 
(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:88:199:0076, 
âèòÿã ç Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî 
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ÍÂ-8000266752016) äëÿ åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ íåæèòëîâîãî áóäèíêó 
– àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ íà âóë. Â’ÿ÷åñëàâà 
Ëèïèíñüêîãî, 9, ë³ò. Á ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðà-
éîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç 
íàáóòòÿì ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî 
(äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó íåæèëîãî áóäèíêó â³ä 
17.02.2012 ¹33).

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ 
«ÑÒÀÒÓÑ ÊÅÏ²ÒÀË ÃÐÓÏ»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòó-
âà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòàìåíòó 
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà÷åí³ ÷èííèì çà-
êîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó 
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-
äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ 

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. 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 
Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè 
â³ä 06.04.2015 ¹ 4057/0/12/19-15, óïðàâë³ííÿ 
îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 25.06.2015 
¹ 066-2119, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæãåî-
êàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä 06.10.2015 ¹ 19-26-
7777.31-3963/20-15.

3.7. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç 
Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî 
ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ, 
âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.8. Äîòðèìóâàòèñü îáìåæåíü ó âèêîðèñ-
òàíí³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàçíà÷åíèõ ó âèòÿç³ ç 
Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó.

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 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Про передачу ТОВАРИСТВУ 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ІНВЕСТБУДКОНСАЛТИНГ» 
земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування торговельного комплексу 
на просп. Генерала Ватутіна, 32 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 257/2479 від 25 квітня 2017 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної 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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî 

â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç 
ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «²ÍÂÅÑÒ-

ÁÓÄÊÎÍÑÀËÒÈÍÃ» äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíîãî êîìïëåêñó íà ïðîñï. 
Ãåíåðàëà Âàòóò³íà, 32 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ 
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ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü – çåìë³ æèòëîâî¿ 
òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, çàÿâà ÄÖ ¹ 01025- 
000229650-014 â³ä 20.12.2016, ñïðàâà ¹ Ä-7317).

2. Ïåðåäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «²ÍÂÅÑÒÁÓÄÊÎÍÑÀËÒÈÍÃ», 
çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â 
îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1008 ãà 
(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:66:014:0042, 
âèòÿã ç Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî 
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ¹ ÍÂ-8000386042016) äëÿ 
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíîãî 
êîìïëåêñó íà ïðîñï. Ãåíåðàëà Âàòóò³íà, 32 ó 
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ç çåìåëü êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà 
Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç íàáóòòÿì ïðàâà âëàñíîñò³ íà 
íåðóõîìå ìàéíî (ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ 
â³ä 13.06.2013 ¹4851064).

3. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-
ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «²ÍÂÅÑÒÁÓÄÊÎÍÑÀËÒÈÍÃ»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòó-
âà÷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, ùî çíàõîäÿòüñÿ â 
ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ 
Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè 
â³ä 11.07.2016 ¹7380/0/12/19-16, Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä 
13.09.2016 ¹ 902/41-16.

3.4. 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.

3.5. 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 
ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ, 
âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.7. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ïîäàòè äî Äåïàðòàìåíòó 
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà÷åíí³ ÷èííèì 
çàêîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äî-
ãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.8. Äîòðèìóâàòèñü îáìåæåíü ó âèêîðèñ-
òàíí³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàçíà÷åíèõ ó âèòÿç³ ç 
Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêîðèñ-
òàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå 
çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íåþ 
â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141,143 Çåìåëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Про передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю 
«Висота-К» земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування 
майстерні по ремонту баштових кранів 
на вул. Пухівській, 5 у Деснянському 

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 258/2480 від 25 квітня 2017 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124 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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî 

â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç 
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Âèñîòà-Ê» äëÿ 
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ìàéñòåðí³ ïî 
ðåìîíòó áàøòîâèõ êðàí³â íà âóë. Ïóõ³âñüê³é, 
5 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ 
çåìåëü – çåìë³ ïðîìèñëîâîñò³, òðàíñïîðòó, 
çâ’ÿçêó, åíåðãåòèêè, îáîðîíè òà ³íøîãî ïðèçíà-
÷åííÿ, ñïðàâà Ä-7306, çàÿâà ÄÖ â³ä 09.11.2016 
¹ 01005-000225609-014).

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ «Âèñîòà-Ê», çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 
3 öüîãî ð³øåííÿ, â îðåíäó íà 10 ðîê³â çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0357 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:62:021:0223, âèòÿã ç Äåðæàâíîãî 
çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî çåìåëüíó ä³ëÿíêó 
¹ ÍÂ-8000332752016) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ ìàéñòåðí³ ïî ðåìîíòó áàøòîâèõ 
êðàí³â íà âóë. Ïóõ³âñüê³é, 5 ó Äåñíÿíñüêîìó ðà-
éîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó 
ç ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåæèë³ áóä³â-
ë³ (ð³øåííÿ Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó 
ì.Êèºâà â³ä 02.07.2012).

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ 
«Âèñîòà-Ê»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòó-
âà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòàìåíòó 
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà÷åí³ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì, 
äëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-
äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ 
³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñòàõ 
Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè 
â³ä 01.04.2016 ¹ 4513/0/01/19-16, Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä 
14.07.2016 ¹ 631/41-16.

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 
ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ, 
âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.6. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.7. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-
ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó 
÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêîðèñ-
òàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå 
çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íåþ 
â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141,143 Çåìåëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Про порядок денний 
пленарного засідання ІV сесії 

Київської міської ради 
VІІІ скликання 18.05.2017

Рішення Київської міської ради № 290/2512 від 18 травня 2017 року
Враховуючи подання постійних комісій Київської міської ради, Президії Київської міської ради, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Âíåñòè äî ïîðÿäêó äåííîãî ïëåíàðíîãî 
çàñ³äàííÿ ²V ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè V²²² 
ñêëèêàííÿ 18.05.2017 òàê³ ïèòàííÿ:

1)  Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïëàíó ðîáîòè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè V²²² ñêëèêàííÿ íà 2017 ð³ê. (Â³ä 
24.02.2017 ¹ 08/231-546/ÏÐ). (Äðóãå ÷èòàííÿ). 

2)  Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 9 æîâòíÿ 2014 ðîêó ¹ 271/271 
«Ïðî íàäàííÿ äîäàòêîâèõ ï³ëüã òà ãàðàíò³é ó÷àñ-
íèêàì àíòèòåîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ òà ÷ëåíàì ¿õ 
ñ³ìåé». (Â³ä 14.03.2017 ¹ 08/231-741/ÏÐ). 

3)  Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ 
ïðîãðàìè «Ä³òè. Ñ³ì’ÿ. Ñòîëèöÿ íà 2016-2018 
ðîêè». (Â³ä 24.03.2017 ¹ 08/231-803/ÏÐ). 

4)  Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 09 áåðåçíÿ 2006 ðîêó 
¹ 129/3220 «Ïðî äîçâ³ë íà ñòâîðåííÿ îðãàíó 
ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ — «Áóäèíêîâèé êî-
ì³òåò «Âóëèöÿ Êîçèöüêîãî, 3». (Â³ä 29.03.2017 
¹ 08/231-867/ÏÐ). 

5)  Ïðî çâåðíåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
äî Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè Óêðà¿íè ùîäî íàäàííÿ 
Òåàòðàëüíî-âèäîâèùíîìó çàêëàäó êóëüòóðè 
«Êè¿âñüêèé åêñïåðèìåíòàëüíèé òåàòð «Çîëîò³ 
âîðîòà» ñòàòóñó àêàäåì³÷íîãî. (Â³ä 29.03.2017 
¹ 08/231-866/ÏÐ). 

6)  Ïðî ñòâîðåííÿ êîìóíàëüíîãî çàêëàäó 
«Äîøê³ëüíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä (ÿñëà-ñàäîê) 
¹ 362 Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà». (Â³ä 
04.04.2017 ¹ 08/231-910/ÏÐ). 

7)  Ïðî äåÿê³ ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿). (Â³ä 10.03.2017 
¹ 08/231-728/ÏÐ). 

8)  Ïðî íàäàííÿ ñòàòóñó ñêâåðó çåìåëü-
í³é ä³ëÿíö³ íà âóë. ªâãåíà Ñâåðñòþêà ó Äí³-
ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Â³ä 28.09.2016 
¹ 08/231-3981/ÏÐ). 

9) Ïðî íàäàííÿ ñòàòóñó ñêâåðó çå-
ìåëüí³é ä³ëÿíö³ íà ïðîñï. Íàóêè, 18-à ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Â³ä 23.02.2017 
¹ 08/231-513/ÏÐ). 

10)  Ïðî íàäàííÿ ñòàòóñó ñêâåðó çåìåëüí³é 
ä³ëÿíö³ íà Ñòðàòåã³÷íîìó øîñå, 41-à ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Â³ä 23.02.2017 
¹ 08/231-514/ÏÐ). 

11)  Ïðî íàäàííÿ ñòàòóñó ñêâåðó çåìåëüí³é 
ä³ëÿíö³ íà ðîç³ âóë. Ãîëîñ³¿âñüêî¿ òà ïðîñï. Ãîëî-
ñ³¿âñüêîãî ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Â³ä 
23.02.2017 ¹ 08/231-515/ÏÐ). 

12)  Ïðî íàäàííÿ ñòàòóñó ñêâåðó çåìåëüí³é 
ä³ëÿíö³ íà âóë. Ñàïåðíî-Ñëîá³äñüê³é, 16-á ó 
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Â³ä 23.02.2017 
¹ 08/231-516/ÏÐ). 

13)  Ïðî íàäàííÿ ñòàòóñó ñêâåðó çåìåëü-
í³é ä³ëÿíö³ íà Ñòðàòåã³÷íîìó øîñå, 51 ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Â³ä 23.02.2017 
¹ 08/231-517/ÏÐ). 

14) Ïðî íàäàííÿ ñòàòóñó ñêâåðó çåìåëüí³é 
ä³ëÿíö³ íà ðîç³ âóë. Ãîëîñ³¿âñüêî¿ òà ïðîñï. Íàóêè 
ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Â³ä 23.02.2017 
¹ 08/231-518/ÏÐ).

15) Ïðî íàäàííÿ ñòàòóñó ñêâåðó çåìåëü-
í³é ä³ëÿíö³ íà âóë. Âåëèê³é Êèòà¿âñüê³é, 48-à ó 
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Â³ä 23.02.2017 
¹ 08/231-519/ÏÐ). 

16) Ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó íåæèòëîâèõ 
ïðèì³ùåíü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ºäèíîìó ïðåòåíäåíòó 
íà ïðàâî îðåíäè. (Â³ä 25.01.2017 ¹ 08/231-
292/ÏÐ).

17) Ïðî ïåðåäà÷ó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà â îðåíäó áåç ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó. 
(Â³ä 23.11.2016 ¹ 08/231-4706/ÏÐ). (Ïîâòîðíî).

18) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó êîìóíàëüíîìó 
êîìåðö³éíîìó óí³òàðíîìó ï³äïðèºìñòâó «Ô³-
íàíñîâà êîìïàí³ÿ «Æèòëî-³íâåñò» íà ñïèñàííÿ 
øëÿõîì ïðîäàæó òðàíñïîðòíîãî çàñîáó, ÿêèé 
íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. (Â³ä 22.02.2017 
¹ 08/231-484/ÏÐ).

19) Ïðî ðåîðãàí³çàö³þ êîìóíàëüíîãî àâ-
òîòðàíñïîðòíîãî ï³äïðèºìñòâà Ïå÷åðñüêî¿ 
ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ì. Êèºâà. (Â³ä 
10.02.2017 ¹ 08/231-392/ÏÐ). 

20) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ãðîìàäÿíö³ ×óìàê Þë³¿ Âàëåð³¿âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà 
³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Öóëóê³äçå, 1/16-à ó 
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ï-9414). (Â³ä 
17.10.2016 ¹ 08/231-4327/ÏÐ).

21) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ãðîìàäÿíèíó Òêà÷åíêó Âÿ÷åñëàâó ²âàíîâè÷ó 
äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî 
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà 
âóë. Ïèðîã³âñüêèé øëÿõ, 118 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ï-9399). (Â³ä 24.10.2016 
¹ 08/231-4415/ÏÐ).

22) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ãðîìàäÿíàì Ùåãëîâó Âîëîäèìèðó Äìèòðîâè÷ó 
òà Ìîñ³é÷óê Îëåí³ Îëåã³âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îá-
ñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ñåðã³ÿ Ïàðàäæàíîâà, 
3 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ï-9408). 
(Â³ä 05.09.2016 ¹ 08/231-3697/ÏÐ).

23) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ãðîìàäÿíèíó Ïîêóñ³ Âàëåð³þ Ïåòðîâè÷ó äëÿ 
áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà ïðîñï. 
Âàëåð³ÿ Ëîáàíîâñüêîãî, 114/1 ó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ï-9541). (Â³ä 26.12.2016 
¹ 08/231-5086/ÏÐ).

24) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ãðîìàäÿíèíó Òêà÷åíêó Îëåêñàíäðó Âÿ÷åñëàâî-
âè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî 
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà 
âóë. Ïèðîã³âñüêèé øëÿõ, 118-à ó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ï-9437). (Â³ä 21.10.2016 
¹ 08/231-4373/ÏÐ).

25) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ãðîìàäÿíö³ Ñàäèãîâ³é Íàðì³í Åëüøàä Êèçè 
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî 
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà 
âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 28 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ï-9604). (Â³ä 16.01.2017
 ¹ 08/231-158/ÏÐ). 

26)  Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ãðîìàäÿíö³ Äÿò÷óê Àíàñòàñ³¿ Ëåîí³ä³âí³ äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ñî-
íÿ÷í³é, 7-à ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
(Ï-9535). (Â³ä 31.10.2016 ¹ 08/231-4487/ÏÐ).

27) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíèíó Ëóê³íîâó 
Âîëîäèìèðó ²âàíîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâó-
âàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ 

Про передачу земельної ділянки 
громадянину Дубенку Сергію Сергійовичу 

для експлуатації та обслуговування 
магазину-кафе з літнім майданчиком 

на вул. Оноре де Бальзака, 63 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 259/2481 від 25 квітня 2017 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України «Про 

оренду землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель 
державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», враховуючи те, що земельна ділянка зареєстрована в Державному земельному кадастрі (витяг з 
Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 08.12.2016 № НВ-8000399502016), право комунальної 
власності територіальної громади міста Києва на яку зареєстровано в установленому порядку (витяг з Державного 
реєстру речових прав про реєстрацію права власності від 09.11.2015 №11964448), Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Äóáåíêó Ñåð-
ã³þ Ñåðã³éîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 
öüîãî ð³øåííÿ, â îðåíäó íà 10 ðîê³â çåìåëüíó 

ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0109 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:62:077:0104, âèòÿã ç Äåðæàâíîãî 
çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî çåìåëüíó ä³ëÿíêó 

¹ ÍÂ-8000399502016) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà 
îáñëóãîâóâàííÿ ìàãàçèíó-êàôå ç ë³òí³ì ìàé-
äàí÷èêîì ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç 
çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì 
ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî (äîãîâ³ð 
êóï³âë³-ïðîäàæó íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ â³ä 
22.07.2016 ¹ 1383) (êàòåãîð³ÿ çåìåëü – çåìë³ 
æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, çàÿâà ÄÖ 
â³ä 01.12.2016 ¹ 030-000227669-014, ñïðàâà 
À-23019).

2. Ãðîìàäÿíèíó Äóáåíêó Ñåðã³þ Ñåðã³éîâè÷ó:
2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà÷à 

â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êîäåêñó 
Óêðà¿íè.

2.2. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç 
Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî 
ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ, 
âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

2.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-
äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ 
³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â 
ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

2.5. 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.

2.6. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòàìåíòó 
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà÷åí³ ÷èííèì çà-
êîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó 
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3. Ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè â³ä 09.11.2015 ¹ 392 ïëîùåþ 0,0109 ãà 
(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:62:077:0104), 
óêëàäåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà 
ô³çè÷íîþ îñîáîþ – ï³äïðèºìöåì Ëÿõîâèì Ñåð-
ã³ºì Âîëîäèìèðîâè÷åì ç ìîìåíòó äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ãðîìàäÿíèíó Äóáåíêó Ñåðã³þ Ñåðã³éîâè÷ó.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðàâî 
êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ìîæå áóòè 
ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 143 
Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî
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ñïîðóä íà âóë. Âàòóò³íà, 20-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà (À-22450). (Â³ä 06.10.2016 
¹ 08/231-4177/ÏÐ).

28) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Öóá³í³é Í³í³ 
Ïåòð³âí³, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñàä³âíèöü-
êîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿíñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà, çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ âåäåííÿ 
êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ìåäîâ³é, 243 
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (À-22594). 
(Â³ä 09.11.2016 ¹ 08/231-4557/ÏÐ).

29) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíèíó Ïëþøêó 
Þð³þ Þð³éîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî 
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà 
âóë. Ëåðìîíòîâà, 14-å ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà (À-7620). (Â³ä 21.10.2016 ¹ 08/231-
4361/ÏÐ).

30) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíèíó Á³ëî-
çåðöåâó Âîëîäèìèðó ªâãåíîâè÷ó ó ïðèâàòíó 
âëàñí³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà ³ 
îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Íîâîì³÷óð³íñüê³é, 26-à 
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (À-9916). (Â³ä 
14.12.2016 ¹ 08/231-4940/ÏÐ).

31) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíèíó Êàëóã³íó 
Ïàâëó ²âàíîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî 
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. 
Ìåòðîëîã³÷í³é ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
(À-19474). (Â³ä 25.01.2017 ¹ 08/231-295/ÏÐ). 

32) Ïðî ïîä³ë çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî ïåðå-
áóâàº â îðåíä³ ïðèâàòíîãî àêö³îíåðíîãî òîâà-
ðèñòâà «ÅÍÅÐÃÎÌÎÍÒÀÆÂÅÍÒÈËßÖ²ß» íà âóë. 
Ïðîìèñëîâ³é, 4 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
òà ïåðåäà÷ó â îðåíäó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ÒÎÂÀ-
ÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ 
«ÕÎËÄÈÍÃÎÂÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß «ÅÍÅÐÃÎÌÎÍÒÀÆ-
ÂÅÍÒÈËßÖ²ß» òà ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÁÓÄ²ÂÅËÜÍÎ-ÌÎÍÒÀÆÍÈÉ 
ÊÎÌÏËÅÊÑ «ÅÍÅÐÃÎÌÎÍÒÀÆÂÅÍÒÈËßÖ²ß» 
(À-21410). (Â³ä 08.09.2016 ¹ 08/231-3768/ÏÐ).

33) Ïðî ïîä³ë çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïåðå-
äà÷ó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅ-
ÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «Á²ËÄ²ÍÃÑ- ÓÍ²-
ÂÅÐÑÀË ÃÐÓÏ» òà ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÑÎÒÎ» íà âóë. Ìàðøàëà 
Ìàëèíîâñüêîãî, 8-à òà 8-á â Îáîëîíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà (À-21920). (Â³ä 04.04.2017 
¹ 08/231-899/ÏÐ).

34) Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 20.09.2012 ¹ 200/8484 
«Ïðî âèçíà÷åííÿ ïåðåë³êó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê 
äëÿ îïðàöþâàííÿ ìîæëèâîñò³ ïðîäàæó ¿õ íà 
çåìåëüíèõ òîðãàõ» (ª-1369). (Â³ä 04.01.2017 
¹ 08/231-33/ÏÐ). (Ïîâòîðíî). 

35) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ïðîâåäåííÿ 
åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, 
ùî ï³äëÿãàº ïðîäàæó (ª-1406). (Â³ä 03.04.2017 
¹ 08/231-883/ÏÐ).

36) Ïðî âèçíà÷åííÿ ïåðåë³êó çåìåëüíèõ 
ä³ëÿíîê äëÿ îïðàöþâàííÿ ìîæëèâîñò³ ïðîäàæó ¿õ 
(àáî ïðàâà îðåíäè íà íèõ) íà çåìåëüíèõ òîðãàõ 
(ª-1380). (Â³ä 23.02.2017 ¹ 08/231-543/ÏÐ). 

37) Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Êîìïëåêñ Ðèáàëüñüêèé» 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ 
çàáóäîâè íà âóë. Åëåêòðèê³â, 21-23 ó Ïîä³ëüñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ä-8019). (Â³ä 15.02.2017 
¹ 08/231-406/ÏÐ). (Ïîâòîðíî).

38) Ïðî çì³íó âèäó âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ïðèâàòíîãî ï³äïðèºìñòâà «ÀÒËÀÍÒ-98» 
äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèíêó ó ñêëàä³ îô³ñ-
íîãî êîìïëåêñó ç ïàðê³íãîì íà âóë. Ñïàñüê³é, 35 
ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (À-22734). (Â³ä 
27.12.2016 ¹ 08/231-5113/ÏÐ). (Ïîâòîðíî).

39) Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÒÎÂÀ-
ÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ 
«Á²ÇÍÅÑ-ÖÅÍÒÐ «Ë²ÃÀ» äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà 
îáñëóãîâóâàííÿ íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ (³íæåíåð-
íîãî êîðïóñó) íà âóë. Òèìîô³ÿ Øàìðèëà, 23 ó 
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (À-22384). 
(Â³ä 03.10.2016 ¹ 08/231-4085/ÏÐ). 

40) Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíèíó Åð³êÿíó Àãâàíó Ðóáåíîâè÷ó äëÿ åêñïëóàòà-
ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíîãî ïàâ³ëüéîíó 
íà âóë. Òèìîô³ÿ Øàìðèëà, 6 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà (À-22539). (Â³ä 04.08.2016 
¹ 08/231-3347/ÏÐ).

41)  Ïðî ïåðåäà÷ó ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅ-
ÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÂÎÃÍ² ÎÁÎËÎÍ²» òà 
ãðîìàäÿíö³ Êàöîâñüê³é Òåòÿí³ Þõèì³âí³ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ³ñíó-
þ÷èõ íåæèòëîâèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ãðîìàäñüêîãî 
ïðèçíà÷åííÿ íà ïðîñï. Îáîëîíñüêîìó, 1-â/âóë. 
Ìàðøàëà Ìàëèíîâñüêîãî, 12-á â Îáîëîíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (À-23396). (Â³ä 07.04.2017 
¹ 08/231-958/ÏÐ). 

42) Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÒÎÂÀ-
ÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ 
«ËÅÑÑÎÐ ÃÐÓÏ» äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-
âàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó ó ïðîâ. Òàðàñà Øåâ-
÷åíêà, 16 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
(À-20064). (Â³ä 06.04.2017 ¹ 08/231-933/ÏÐ). 

43) Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÒÎÂÀ-
ÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ 
«ËÅÑÑÎÐ ÃÐÓÏ» äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-
âàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó ó ïðîâ. Òàðàñà Øåâ-
÷åíêà, 16 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
(À-22518). (Â³ä 06.04.2017 ¹ 08/231-926/ÏÐ).

44) Ïðî ïåðåäà÷ó ïðèâàòíîìó ï³äïðèºì-
ñòâó «Àâàò» çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, 
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àâòîñòîÿíêè ç 
çàêëàäîì òîðã³âë³, âëàøòóâàííÿì ï³ä’¿çä³â òà 
áëàãîóñòðîþ ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ íà ïðîñï. Ïåòðà 
Ãðèãîðåíêà, 7 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
(Ä-7939). (Â³ä 06.04.2017 ¹ 08/231-928/ÏÐ). 

45) Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÒÎÂÀ-
ÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ 
«ÊÀÏ²ÒÀË ²ÍÂÅÑÒ ËÒÄ» äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ íåæèëîãî (îô³ñíîãî) áóäèíêó íà 
âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî, 115-à ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà (À-21985). (Â³ä 29.09.2016 
¹ 08/231-4037/ÏÐ). 

46) Ïðî ïåðåäà÷ó ïðèâàòíîìó ï³äïðè-
ºìñòâó Ô²ÐÌ² «ÂÎËÍÀ» çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ 
áóä³âíèöòâà, îáñëóãîâóâàííÿ òà ðåìîíòó îá’ºêò³â 
³íæåíåðíî¿, òðàíñïîðòíî¿, åíåðãåòè÷íî¿ ³íô-
ðàñòðóêòóðè, îá’ºêò³â çâ’ÿçêó òà äîðîæíüîãî 
ãîñïîäàðñòâà íà ïðîñï. Ãåíåðàëà Âàòóò³íà (á³ëÿ 
çàòîêè ð. Äåñåíêà) ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà (Ä-7030). (Â³ä 19.01.2017 ¹ 08/231-
238/ÏÐ). 

47) Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ 
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÀÂÒÎÁÀÍÑÅÐÂ²Ñ» çåìåëüíèõ 
ä³ëÿíîê äëÿ âëàøòóâàííÿ çà¿çäó íà òåðèòîð³þ òà 
âè¿çäó ç òåðèòîð³¿ ³ñíóþ÷î¿ ÀÇÑ ç ïîäàëüøîþ 
åêñïëóàòàö³ºþ òà îáñëóãîâóâàííÿì íà âóë. ²âàíà 
Êëèìåíêà, 1-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
(À-22114). (Â³ä 03.06.2016 ¹ 08/231-2450/ÏÐ). 

48) Ïðî çì³íó ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ ÂÈÐÎÁÍÈ×Î-ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÎ¯ 
Ô²ÐÌÈ «ÑÅÐÂ²ÑØÈÍÀ» ËÒÄ äëÿ áóä³âíèöòâà, 
åêñïëóàòàö³¿ ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî êîìï-
ëåêñó ç ïàðê³íãîì íà âóë. Êóäðÿøîâà, 14-à ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ä-7784). (Â³ä 
23.03.2017 ¹ 08/231-799/ÏÐ).

49) Ïðî çì³íó ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî 
òîâàðèñòâà «ÓÊÐÂÒÎÐ×ÎÐÌÅÒ» äëÿ áóä³âíè-
öòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áàãàòî-
ïîâåðõîâîãî ïàðê³íãó íà âóë. Êàóíàñüê³é, 27 ó 
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà òà âíåñåííÿ çì³í 
äî äîãîâîðó îðåíäè (Ä-7898). (Â³ä 06.04.2017 
¹ 08/231-927/ÏÐ).

50) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ «×àéêà» íà âóë. Ìàêñèìà Áåðë³íñüêîãî, 8 ó 
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ îáñëóãî-
âóâàííÿ íåæèëîãî áóäèíêó-ìàãàçèíó (Ê-27968). 
(Â³ä 24.11.2016 ¹ 08/231-4739/ÏÐ).

51) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè Êè¿âñüêîìó íàö³îíàëüíîìó òîðãîâåëü-
íî- åêîíîì³÷íîìó óí³âåðñèòåòó íà âóë. Ìèêîëè 
Ðàºâñüêîãî, 36 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ó÷áîâèõ 
êîðïóñ³â (Ê-28554). (Â³ä 23.01.2017 ¹ 08/231-
255/ÏÐ).

52) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè Êè¿âñüêîìó íàö³îíàëüíîìó òîðãîâåëüíî- 
åêîíîì³÷íîìó óí³âåðñèòåòó íà âóë. ×èãîð³íà, 57-à 
ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ 
òà îáñëóãîâóâàííÿ ó÷áîâèõ êîðïóñ³â (Ê-28553). 
(Â³ä 23.01.2017 ¹ 08/231-254/ÏÐ).

53) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè Êè¿âñüêîìó íàö³îíàëüíîìó òîðãîâåëüíî- 
åêîíîì³÷íîìó óí³âåðñèòåòó íà âóë. ×èãîð³íà, 57 
ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ 
òà îáñëóãîâóâàííÿ ó÷áîâèõ êîðïóñ³â (Ê-28552). 
(Â³ä 23.01.2017 ¹ 08/231-256/ÏÐ).

54) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê îá’ºäíàííþ ñï³ââëàñíèê³â 
áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó «Êóò» íà ïðîñï. 
Ïåòðà Ãðèãîðåíêà, 15 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 
áàãàòîêâàðòèðíîãî æèòëîâîãî áóäèíêó òà äè-
òÿ÷îãî ìàéäàí÷èêó (Ê-25891). (Â³ä 20.07.2016 
¹ 08/231-3126/ÏÐ).

55) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî 
óòðèìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äí³ïðîâñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà íà âóë. Âîñêðåñåíñüê³é, 12-â ó 
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ óòðèìàííÿ 
ñêâåðó (Ê-26926). (Â³ä 15.08.2016 ¹ 08/231-
3446/ÏÐ).

56) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà, ïàðê çà ê³íîòåàòðîì «Ëåí³íãðàä», ó 
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ óòðèìàííÿ 
ïàðêó (áåç ïðàâà çàáóäîâè) (Ê-26927). (Â³ä 
31.08.2016 ¹ 08/231-3653/ÏÐ). 

57) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà ì³æ âóë. Êðàñíîâà òà âóë. Ñåìàøêà ó 
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà äëÿ óòðè-
ìàííÿ òà áëàãîóñòðîþ çåëåíèõ íàñàäæåíü, åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òåðèòîð³¿ (Ê-27212). 
(Â³ä 30.08.2016 ¹ 08/231-3630/ÏÐ).

58) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåí-
íÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðè-
ºìñòâó ïî óòðèìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà íà âóë. 
Ïðèëóæí³é (á³ëÿ øêîëè ¹ 304) ó Ñâÿòîøèí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ óòðèìàííÿ òà 
áëàãîóñòðîþ çåëåíèõ íàñàäæåíü, åêñïëóà-
òàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òåðèòîð³¿ (Ê-27214). 
(Â³ä 06.09.2016 ¹ 08/231-3707/ÏÐ).

59) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî 
óòðèìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Ñâÿòîøèíñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà íà ðîç³ ïðîñï. Ïåðåìîãè òà âóë. 
×îðíîáèëüñüêî¿ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà 
Êèºâà äëÿ óòðèìàííÿ òà áëàãîóñòðîþ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 
òåðèòîð³¿ (Ê-27207). (Â³ä 13.09.2016 ¹ 08/231-
3818/ÏÐ).

60) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî 
óòðèìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Ñâÿòîøèíñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà íà áóëüâàð³ Âåðíàäñüêîãî ó 
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ óòðèìàííÿ 
òà áëàãîóñòðîþ çåëåíèõ íàñàäæåíü, åêñïëóàòà-
ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òåðèòîð³¿ (Ê-27213). (Â³ä 
29.08.2016 ¹ 08/231-3591/ÏÐ).

61) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà íà âóë. Ìèõàéëà Êîòåëüíèêîâà, 26-32 ó 
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ óòðèìàííÿ 
òà áëàãîóñòðîþ çåëåíèõ íàñàäæåíü, åêñïëóàòà-
ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òåðèòîð³¿ (Ê-27215). (Â³ä 
19.09.2016 ¹ 08/231-3860/ÏÐ).

62) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî 
óòðèìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Ñâÿòîøèíñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà íà ïðîñï. Ïåðåìîãè, 133-135 ó 
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ óòðèìàííÿ 
òà áëàãîóñòðîþ çåëåíèõ íàñàäæåíü, åêñïëóàòà-
ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òåðèòîð³¿ (Ê-27211). (Â³ä 
13.09.2016 ¹ 08/231-3819/ÏÐ).

63) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðè-
ìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Øåâ÷åíê³âñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà íà âóë. Ãëèáî÷èöüê³é, 7 ó Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ óòðèìàííÿ òà 
îáñëóãîâóâàííÿ ñêâåðó (Ê-27218). (Â³ä 12.09.2016 
¹ 08/231-3809/ÏÐ).

64) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà íà âóë. Êîñòüîëüí³é ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ óòðèìàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 
ñêâåðó (Ê-27217). (Â³ä 07.09.2016 ¹ 08/231-
3751/ÏÐ).

65) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà íà âóë. Íàã³ðí³é ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà äëÿ óòðèìàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ñêâåðó 
(Ê-27430). (Â³ä 08.09.2016 ¹ 08/231-3782/ÏÐ).

66) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó 
ïî óòðèìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Øåâ÷åíê³â-
ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà íà Âîëîäèìèðñüêîìó 
ïðî¿çä³ ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ 
óòðèìàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ñêâåðó (Ê-27184). 
(Â³ä 29.08.2016 ¹ 08/231-3590/ÏÐ).

67) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðè-
ìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Øåâ÷åíê³âñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà íà ðîç³ âóë. Âîëîäèìèðñüêî¿ òà 
âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ óòðèìàííÿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ ñêâåðó á³ëÿ Îïåðíîãî òåàòðó (Ê-27433). (Â³ä 
06.09.2016 ¹ 08/231-3708/ÏÐ).

68) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðè-
ìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Øåâ÷åíê³âñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà íà ïðîñï. Ïåðåìîãè, 34 ó Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ óòðèìàííÿ òà 
îáñëóãîâóâàííÿ ñêâåðó (Ê-27432). (Â³ä 07.09.2016 
¹ 08/231-3765/ÏÐ).

69) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî 
óòðèìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Ãîëîñ³¿âñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà íà ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêîìó, 5-15 
ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ îáëàøòó-
âàííÿ, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü (ñêâåðó) (Ê-26644). (Â³ä 03.10.2016 
¹ 08/231-4067/ÏÐ).

70) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà íà âóë. ßìñüê³é (ì³æ áóäèíêàìè ¹ 54 

òà ¹ 56) ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ 
îáëàøòóâàííÿ, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü (ñêâåðó) (Ê-27092). (Â³ä 
01.02.2017 ¹ 08/231-320/ÏÐ).

71) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî 
óòðèìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Ãîëîñ³¿âñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà íà âóë. ²âàíà Ñ³ðêà (ñêâåð) ó 
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ îáëàøòó-
âàííÿ, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü (ñêâåðó) (Ê-27408). (Â³ä 04.10.2016 
¹ 08/231-4113/ÏÐ).

72) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî 
óòðèìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Îáîëîíñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà íà âóë. Àðõèïåíêà Îëåêñàíäðà, 
5 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ óòðèìàííÿ 
òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü çàãàëüíî-
ãî êîðèñòóâàííÿ (Ê-27199). (Â³ä 25.08.2016 
¹ 08/231-3541/ÏÐ).

73) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà íà âóë. Àðõèïåíêà Îëåêñàíäðà, âóë. 
Éîðäàíñüê³é, âóë. Ïðèîçåðí³é â Îáîëîíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ 
(Ê-27194). (Â³ä 13.09.2016 ¹ 08/231-3816/ÏÐ).

74) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà á³ëÿ îçåðà «Êèðèë³âñüêå» â Îáîëîíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ 
(Ê-27202). (Â³ä 13.09.2016 ¹ 08/231-3817/ÏÐ).

75) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ 
ä³ëÿíîê êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà íà ïëîù³ Îáîëîíñüê³é â Îáîëîíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ 
(Ê-27196). (Â³ä 29.08.2016 ¹ 08/231-3589/ÏÐ).

76) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå 
àãåíòñòâî» íà âóë. Ïóõ³âñüê³é ó Äåñíÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà 
îáñëóãîâóâàííÿ ïðîìèñëîâîãî âóçëà (Ê-28040). 
(Â³ä 06.12.2016 ¹ 08/231-4828/ÏÐ).

77) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå 
àãåíòñòâî» íà âóë. Ïóõ³âñüê³é ó Äåñíÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà 
îáñëóãîâóâàííÿ ïðîìèñëîâîãî âóçëà (Ê-28041). 
(Â³ä 01.12.2016 ¹ 08/231-4771/ÏÐ). 

78) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå 
àãåíòñòâî» íà âóë. Ïóõ³âñüê³é ó Äåñíÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà 
îáñëóãîâóâàííÿ ïðîìèñëîâîãî âóçëà (Ê-28043). 
(Â³ä 01.12.2016 ¹ 08/231-4772/ÏÐ).

79) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå 
àãåíòñòâî» íà âóë. Ïóõ³âñüê³é ó Äåñíÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà 
îáñëóãîâóâàííÿ ïðîìèñëîâîãî âóçëà (Ê-28042). 
(Â³ä 01.12.2016 ¹ 08/231-4773/ÏÐ).

80) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî 
óòðèìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äí³ïðîâñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà ì³æ æèòëîâèìè áóäèíêàìè íà 
âóë. Áóä³âåëüíèê³â, 38/14, 36, 34/1 ó Äí³ïðîâ-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ óòðèìàííÿ ñêâåðó 
(Ê-29455). (Â³ä 14.03.2017 ¹ 08/231-744/ÏÐ).

81) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ÄÅÐÆÀÂÍÎÌÓ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÓ 
«ÃÅÍÅÐÀËÜÍÀ ÄÈÐÅÊÖ²ß Ç ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß 
²ÍÎÇÅÌÍÈÕ ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÖÒÂ» íà âóë. Êîïåð-
í³êà, 27-à ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ äîøê³ëüíîãî 
íàâ÷àëüíî-îçäîðîâ÷îãî çàêëàäó (äèòÿ÷èé ñàäîê 
418) (Ê-28792). (Â³ä 27.02.2017 ¹ 08/231-554/
ÏÐ).

82) Ïðî íàäàííÿ çãîäè íà ðîçðîáëåííÿ òåõ-
í³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ³ç çåìëåóñòðîþ ùîäî ïîä³ëó 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÌÓ 
ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ «ÂÈÐÎÁÍÈ×Î-ÁÓÄ²ÂÅËÜÍÈÉ 
ÊÎÌÁ²ÍÀÒ Ê²ÁÅÐ» íà âóë. Íîâîêîñòÿíòèí³âñüê³é, 
4-à â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä 
ìàéíîâîãî êîìïëåêñó çàâîäó çàë³çîáåòîííèõ 
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âèðîá³â (Ê-28215). (Â³ä 06.12.2016 ¹ 08/231-
4826/ÏÐ).

83) Ïðî ïîãîäæåííÿ òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ 
³ç çåìëåóñòðîþ ùîäî ïîä³ëó çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà Ì³æíàðîäíèé 
àåðîïîðò «Êè¿â» äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ âèðîáíè÷î-ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü òà 
³íæåíåðíèõ ñïîðóä â àåðîïîðò³ «Êè¿â» (Æóëÿíè) 
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (À-21471). 
(Â³ä 09.03.2017 ¹ 08/231-700/ÏÐ). (Ïîâòîðíî).

84) Ïðî ïîãîäæåííÿ òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ 
³ç çåìëåóñòðîþ ùîäî ïîä³ëó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ó 4-îìó ì³êðîðàéîí³ æèòëîâîãî ìàñèâó Ïîçíÿêè 
(çåìåëüíà ä³ëÿíêà ¹ 36) ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ç ïèòàíü 
áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â «Æèòëî³íâåñòáóä-
ÓÊÁ» äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèíêó (äëÿ 
çàáåçïå÷åííÿ ñîö³àëüíèì æèòëîì ÷åðãîâèê³â 
êâàðòîáë³êó) ç âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè ïðè-
ì³ùåííÿìè ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, 
ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì òà äèòÿ÷îãî ñàäêà (À-21979). 
(Â³ä 22.02.2017 ¹ 08/231-492/ÏÐ). 

85) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ³ç çåìëåóñòðîþ ùîäî 
âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ) ìåæ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) ãðîìàäÿíö³ Ìîðîç 
Îêñàí³ Ñåðã³¿âí³ ó ïðîâ. Ïàíô³ëîâö³â, 10 â Ïå-
÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ 
æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä 
(Ê-25716). (Â³ä 30.08.2016 ¹ 08/231-3619/ÏÐ). 
(Ïîâòîðíî).

86) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ïîëóÿíîâó Ñåðã³þ Îëåê-
ñàíäðîâè÷ó íà âóë. Ñâÿòî-Ãåîðã³¿âñüê³é, 31 ó 
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ 
îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-28821). (Â³ä 07.02.2017 
¹ 08/231-365/ÏÐ).

87) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Êàðäàøó Âàñèëþ 
Âàñèëüîâè÷ó íà âóë. Ñâÿòî-Ãåîðã³¿âñüê³é, 41 ó 
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà 
îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-23834). (Â³ä 30.08.2016 
¹ 08/231-3624/ÏÐ). 

88) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ìîðîçó ²âàíó 
Àíàòîë³éîâè÷ó ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-27145). (Â³ä 
06.09.2016 ¹ 08/231-3716/ÏÐ). 

89) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ìîðîçó ²âàíó 
Àíàòîë³éîâè÷ó ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-27148). (Â³ä 
22.12.2016 ¹ 08/231-5060/ÏÐ). 

90) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà 
ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ëè-
ñåíêó Â³êòîðó Îëåãîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-28637). (Â³ä 17.01.2017 
¹ 08/231-207/ÏÐ).

91) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ñóïðóíó Äìèòðó 
²ãîðîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ 
æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä 
(Ê-28644). (Â³ä 16.01.2017 ¹ 08/231-180/ÏÐ).

92) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó 
âèðîáíè÷îìó ï³äïðèºìñòâó «Ì³ñüêïàëèâî» íà 
âóë. Çàáîëîòíîãî, 162 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ àâòîçàïðàâíîãî êîìïëåêñó (ÀÇÊ) 
(Ê-23542). (Â³ä 25.08.2016 ¹ 08/231-3558/ÏÐ). 

93) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà 
ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Êîçà-
÷åíêó Ñåðã³þ ²âàíîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà 
³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-28669). (Â³ä 16.01.2017 
¹ 08/231-173/ÏÐ). 

94) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ãóäçþ Â³êòîðó 
²âàíîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ 
æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä 
(Ê-28679). (Â³ä 16.01.2017 ¹ 08/231-177/ÏÐ). 

95) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ ßðîø ²ðèí³ ²âàí³âí³ 
ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æè-
ëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä 
(Ê-28615). (Â³ä 16.01.2017 ¹ 08/231-178/ÏÐ).

96) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà 
ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ïà-

öóêó Âàñèëþ Ïåòðîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà 
³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-28646). (Â³ä 16.01.2017 
¹ 08/231-179/ÏÐ). 

97) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ìàãîìåäîâó 
Ðóñòàìó ßõüÿºâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà 
³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-28578). (Â³ä 05.01.2017 
¹ 08/231-57/ÏÐ). 

98) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà 
ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ñòîâ-
áàíó Ñòàí³ñëàâó Âîëîäèìèðîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ 
Æóëÿíè ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ 
áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-28586). (Â³ä 
21.12.2016 ¹ 08/231-5051/ÏÐ). 

99) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà 
ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ìà-
êîãîíó Ìàêñèìó Âàëåíòèíîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ 
Æóëÿíè ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ 
áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-28589). (Â³ä 
21.12.2016 ¹ 08/231-5054/ÏÐ). 

100) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Éîñèïåíêî ²ðèí³ 
Îðåñò³âí³ ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ 
æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä 
(Ê-28605). (Â³ä 21.12.2016 ¹ 08/231-5049/ÏÐ). 

101) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà 
ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâå-
äåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó ßðåì÷óêó 
Ñåðã³þ Ìèêîëàéîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà 
³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-28720). (Â³ä 05.01.2017 
¹ 08/231-55/ÏÐ). 

102) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà 
ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâå-
äåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Êðàéíîâó 
Àíàòîë³þ Àíàòîë³éîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà 
³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-28736). (Â³ä 11.01.2017 
¹ 08/231-117/ÏÐ). 

103) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà 
ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ãóêó 
Àíäð³þ Îñèïîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà 
³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-28616). (Â³ä 05.01.2017 
¹ 08/231-51/ÏÐ). 

104) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà 
ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâå-
äåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ôåäþí³íó 
Âàäèìó Â³òàë³éîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà 
³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-28635). (Â³ä 17.01.2017 
¹ 08/231-197/ÏÐ). 

105) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà 
ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâå-
äåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ëîïàòþêó 
Àíäð³þ Ãðèãîðîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà 
³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-28763). (Â³ä 05.01.2017 
¹ 08/231-53/ÏÐ). 

106) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Êàïîðèê Þë³¿ Ìè-
êîëà¿âí³ ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ 
æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä 
(Ê-28626). (Â³ä 05.01.2017 ¹ 08/231-58/ÏÐ). 

107) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà 
ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Äóáÿ-
ã³íó Îëåãó Â³êòîðîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà 
³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-28574). (Â³ä 16.01.2017 
¹ 08/231-166/ÏÐ). 

108) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà 
ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ïî-
ë³ùóêó Âàëåð³þ Âàñèëüîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ 
Æóëÿíè ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ 
áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-28676). (Â³ä 
16.01.2017 ¹ 08/231-170/ÏÐ). 

109) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà 
ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâå-
äåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ïóð³êîâó 
ªâãåíó Áîðèñîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà 
³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-28685). (Â³ä 16.01.2017 
¹ 08/231-181/ÏÐ). 

110) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà 
ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâå-

äåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ãåòüìàíó 
Îëåêñ³þ Þð³éîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà 
³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-28643). (Â³ä 16.01.2017 
¹ 08/231-182/ÏÐ). 

111) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà 
ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Îë³é-
íèêó Âîëîäèìèðó Ìèêîëàéîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ 
Æóëÿíè ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ 
áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-28576). (Â³ä 
16.01.2017 ¹ 08/231-183/ÏÐ). 

112) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ëÿñêîâñüêîìó 
Îëåêñàíäðó Ìèêîëàéîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æó-
ëÿíè ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ 
áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-28677). (Â³ä 
12.01.2017 ¹ 08/231-152/ÏÐ). 

113) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà 
ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ëîìîâó 
Þð³þ Âîëîäèìèðîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà 
³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-28591). (Â³ä 05.01.2017 
¹ 08/231-54/ÏÐ). 

114) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà 
ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Â³-
ñõàíîâó Ãóñåéíó Õàìçàòîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ 
Æóëÿíè ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ 
áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-28602). (Â³ä 
21.12.2016 ¹ 08/231-5042/ÏÐ). 

115) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà 
ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Òîëî÷êó 
Â³êòîðó Àíàòîë³éîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà 
³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-28629). (Â³ä 21.12.2016 
¹ 08/231-5050/ÏÐ). 

116) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà 
ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Âà-
êóëîâñüêîìó Îëåãó Áîðèñîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ 
Æóëÿíè ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ 
áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-28711). (Â³ä 
17.01.2017 ¹ 08/231-200/ÏÐ). 

117) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ïîëóäíÿêó 
Âàñèëþ Âàñèëüîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà 
³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-28713). (Â³ä 05.01.2017 
¹ 08/231-59/ÏÐ). 

118) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà 
ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ðî-
ä³íó ²ãîðþ Â³êòîðîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà 
³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-28724). (Â³ä 10.01.2017 
¹ 08/231-73/ÏÐ). 

119) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà 
ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ãîëîâêó 
Ðîìàíó Ìèêîëàéîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà 
³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-28608). (Â³ä 21.12.2016 
¹ 08/231-5037/ÏÐ). 

120) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Îñîáñüêîìó 
Äìèòðó Ìèêîëàéîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà 
³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-28581). (Â³ä 21.12.2016 
¹ 08/231-5041/ÏÐ). 

121) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ìàêñèìöþ 
Àíäð³þ Äìèòðîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà 
³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-28680). (Â³ä 05.01.2017 
¹ 08/231-52/ÏÐ). 

122) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ãð³áüîíê³íó 
Äåíèñó Âÿ÷åñëàâîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà 
³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-28688). (Â³ä 11.01.2017 
¹ 08/231-115/ÏÐ). 

123) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ïàïë³íñüêîìó 
Â³êòîðó Âîëîäèìèðîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà 
³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-28664). (Â³ä 16.01.2017 
¹ 08/231-160/ÏÐ). 

124) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà 
ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Íå-
â³äîìîìó Ïàâëó Îëåêñ³éîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ 
Æóëÿíè ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ 
áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-28638). (Â³ä 
16.01.2017 ¹ 08/231-161/ÏÐ). 

125) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà 
ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâå-
äåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó ßðåì÷óêó 
Ïàâëó Ìèêîëàéîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà 
³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-28580). (Â³ä 21.12.2016 
¹ 08/231-5040/ÏÐ). 

126) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà 
ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ä³-
äåíêó Àíäð³þ Âîëîäèìèðîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ 
Æóëÿíè ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ 
áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-28658). (Â³ä 
11.01.2017 ¹ 08/231-116/ÏÐ). 

127) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó ×àéö³ Ìèêîë³ 
Ìèêîëàéîâè÷ó íà ïðîñï. Ïåðåìîãè á³ëÿ áóä. 
¹ 135 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà äëÿ 
áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-28654). (Â³ä 
11.01.2017 ¹ 08/231-112/ÏÐ). 

128) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Òðàñêîâñüêîìó 
Îëåêñ³þ Ïàâëîâè÷ó íà ïðîñï. Ïåðåìîãè á³ëÿ áóä. 
¹ 135 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà äëÿ 
áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-28522). (Â³ä 
23.01.2017 ¹ 08/231-267/ÏÐ). 

129) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ðîãîâöþ Îëåêñ³þ 
Â³êòîðîâè÷ó íà âóë. Ëþáàðñüê³é ó Äàðíèöüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ 
æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä 
(Ê-28569). (Â³ä 06.03.2017 ¹ 08/231-653/ÏÐ). 

130) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Äåðåâÿíêó 
Îëåêñàíäðó Àíäð³éîâè÷ó ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æè-
ëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä 
(Ê-29150). (Â³ä 15.02.2017 ¹ 08/231-411/ÏÐ). 

131) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Õðàïàêó Îëåêñ³þ 
Â³êòîðîâè÷ó ó ïðîâ. Çàëóæíîìó ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ 
æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä 
(Ê-28904). (Â³ä 07.02.2017 ¹ 08/231-376/ÏÐ). 

132) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà 
ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Òîì÷óê 
Àíæåë³ Âîëîäèìèð³âí³ íà ïðîñï. Ïåðåìîãè, 
100-à ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ 
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ íåæèëèõ ïðè-
ì³ùåíü (ìàãàçèí) (Ê-28211). (Â³ä 27.12.2016 
¹ 08/231-5106/ÏÐ).

133) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà 
ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Òîì÷óê 
Àíæåë³ Âîëîäèìèð³âí³ íà ïðîñï. Ïåðåìîãè, 
100-æ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà 
äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ íåæèòëîâèõ 
ïðèì³ùåíü (ìàãàçèí) (Ê-28172). (Â³ä 05.01.2017 
¹ 08/231-41/ÏÐ). 

134) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà 
ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ðåë³ã³éí³é ãðîìàä³ 
Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè Êè¿âñüêîãî 
Ïàòð³àðõàòó ïàðàô³¿ Ñâÿòî¿ Âåëèêîìó÷åíèö³ 
Êàòåðèíè ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
íà âóë. Ë³ñê³âñüê³é, 15 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ 
êóëüòîâèõ òà ³íøèõ áóä³âåëü, íåîáõ³äíèõ äëÿ 
çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ïàðàô³¿ (Ê-27897). (Â³ä 
27.12.2016 ¹ 08/231-5108/ÏÐ). 

135) Çâ³ò äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ³íôîð-
ìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî âèêîíàííÿ êîìïëåê-
ñíî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Åëåêòðîííà ñòîëèöÿ» òà 
âèêîðèñòàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â íà ðåàë³çàö³þ 
ö³º¿ ïðîãðàìè. 

136) Ïðî ïðèïèíåííÿ Óãîäè ùîäî ðåàë³çàö³¿ 
ïðîåêòó óïðàâë³ííÿ òà ðåôîðìóâàííÿ åíåðãå-
òè÷íîãî êîìïëåêñó ì. Êèºâà â³ä 27.09.2001, 
óêëàäåíî¿ ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ 
àäì³í³ñòðàö³ºþ òà Àêö³îíåðíîþ åíåðãîïîñòà÷àëü-
íîþ êîìïàí³ºþ «Êè¿âåíåðãî». (Â³ä  23.03.2017 
¹ 08/231-801/ÏÐ). (Ïîâòîðíî).

137) Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ïðàâèë ðîçì³-
ùåííÿ ðåêëàìíèõ çàñîá³â ó ì³ñò³ Êèºâ³, çàòâåð-
äæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 20 
êâ³òíÿ 2017 ðîêó ¹ 223/2445. (Â³ä 13.05.2017 
¹ 08/231-1276/ÏÐ). 

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî
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Про зміну виду використання земельної ділянки 
приватного підприємства «АТЛАНТ-98» для будівництва 

житлового будинку у складі офісного комплексу 
з паркінгом на вул. Спаській, 35 у Подільському районі 

м. Києва

Рішення Київської міської ради № 324/2546 від 18 травня 2017 року

Відповідно до статей 9, 20 Земельного кодексу України, статті 30 Закону України «Про оренду землі», Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної 
власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
висновок Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 04.08.2016 № 7947/0/12-4/19-16, розглянувши звернення приватного підприємства 
«АТЛАНТ-98» від 09.11.2016 № 01020-000225517-014, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання дозволу на проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу
Рішення Київської міської ради № 322/2544 від 18 травня 2017 року

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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про відхилення проекту рішення «Про передачу 
громадянину Соколу Віталію Євгеновичу у приватну 

власність земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Бродівській, 154-а 
у Голосіївському районі м. Києва»

Рішення Київської міської ради № 249/2471 від 25 квітня 2017 року
Відповідно до статті 37 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 
07.07.2016 № 579/579, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання статусу скверу 
земельній ділянці на вул. Євгена Сверстюка 

у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 296/2518 від 18 травня 2017 року

Відповідно до Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом 
Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, 
з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання статусу скверу 
земельній ділянці 

на просп. Науки, 18-а у Голосіївському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 297/2519 від 18 травня 2017 року

Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», статті 7, статей 51 - 53 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», 
Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, 
архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105, та з метою раціонального ви-
користання і збереження зелених насаджень  Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про передачу земельної ділянки публічному акціонерному 
товариству «ВТОРЕС» для експлуатації та обслуговування 
павільйону по заготівлі вторсировини на вул. Щербакова, 

61-д у Шевченківському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 260/2482 від 25 квітня 2017 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120,123, 124 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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç 
çåìëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåí-
íÿ) ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöå-
âîñò³) ïëîùåþ 0,2195 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:85:342:0017) äëÿ áóä³âíèöòâà æèò-
ëîâîãî áóäèíêó ó ñêëàä³ îô³ñíîãî êîìïëåêñó ç 
ïàðê³íãîì íà âóë. Ñïàñüê³é, 35 ó Ïîä³ëüñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà (ñïðàâà ¹ À-22734).

2. Çì³íèòè âèä âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè ïëîùåþ 0,2195 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:85:342:0017) íà âóë. Ñïàñüê³é, 35 ó 
Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ÿêà ïåðåáóâàº â 
îðåíä³ ïðèâàòíîãî ï³äïðèºìñòâà «ÀÒËÀÍÒ-98», 
ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêîþ ïîñâ³ä÷åíî äîãîâîðîì 
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 22.09.2005 ¹ 85-
6-00221, òà äîçâîëèòè ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó 
«ÀÒËÀÍÒ-98» âèêîðèñòîâóâàòè ¿¿ äëÿ áóä³âíèöòâà 
æèòëîâîãî áóäèíêó ó ñêëàä³ îô³ñíîãî êîìïëåêñó 
ç ïàðê³íãîì (ñïðàâà ¹ À-22734).

3. Âñòàíîâèòè, ùî ðîçì³ð ð³÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè, 
âèçíà÷åíî¿ â äîãîâîð³ îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
â³ä 22.09.2005 ¹ 85-6-00221, ï³äëÿãàº ïðèâåäåííþ 
ó â³äïîâ³äí³ñòü äî íîðì çàêîíîäàâñòâà.

4. Ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó «ÀÒËÀÍÒ-98»:
4.1. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòàìåíòó 

çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà÷åí³ çàêîíî-
äàâñòâîì, äëÿ óêëàäàííÿ äîäàòêîâî¿ óãîäè ïðî 
âíåñåííÿ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè â³ä 22.09.2005 ¹ 85-6-00221.

4.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñò³ 
Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 
04.08.2016 ¹ 7947/0/12-4/19-16.

4.3. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè êîðèñòóâà÷à 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 
96 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. 

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. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øèòè â³ä-
ïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíî¿ 
ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (êàäàñòðî-
âèé íîìåð 8000000000:79:012:0002) ïëîùåþ 
0,0747 ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 
àäì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó íà âóë. Æèëÿíñüê³é, 
12-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ùî ï³ä-
ëÿãàº ïðîäàæó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ «ÄÀÅÍÀ-²ÍÂÅÑÒ» (ñïðàâà ¹ ª-1406).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Â³äõèëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî ïåðåäà÷ó 
ãðîìàäÿíèíó Ñîêîëó Â³òàë³þ ªâãåíîâè÷ó ó ïðè-
âàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë Áðîä³âñüê³é, 
154-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (ñïðàâà 
¹ À-18857)».

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
ïëîùåþ 1,93 ãà, ðîçòàøîâàí³é íà âóë. ªâãåíà 
Ñâåðñòþêà ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, 
çã³äíî ç äîäàòêîì äî ð³øåííÿ.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî çåìëåêî-
ðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ 
ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èí-
íîñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ó êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíèòè 
îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãî-
óñòðîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ ïóíêòîì 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çåëå-
íî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ 
ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é 
÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381, 
âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é 
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïî-
â³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì 
âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹ 2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çà-
çíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
çàáåçïå÷èòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ô³íàí-
ñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 2 òà 
3 öüîãî ð³øåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
ïëîùåþ 0,33 ãà íà ïðîñï. Íàóêè, 18-à  ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà  çã³äíî ç ïëàíîì-
ñõåìîþ, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çå-
ëåíî¿ çîíè ì. Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ 
ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é 
÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381 òà 
ïðîäîâæåíèõ íà ïåð³îä äî 2017 ðîêó ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 ¹ 572/572 
(òàáëèöÿ 2 «Îçåëåíåí³ òåðèòîð³¿ çàãàëüíîãî 
êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïî-
ëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì»), 
äîäàâøè çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 
1 öüîãî ð³øåííÿ, äî ïåðåë³êó ñêâåð³â Ãîëîñ³¿â-
ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 

çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî 
îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ 
çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ïëîùåþ 0,33 ãà íà ïðîñï. 
Íàóêè, 18-à  ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó  ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíèòè îðãàí³çàö³é-
íî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,33 ãà  íà ïðîñï. Íàóêè, 18-à  
ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó  ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî 
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïóáë³÷íîìó àê-
ö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «ÂÒÎÐÅÑ» äëÿ åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ïàâ³ëüéîíó ïî çà-
ãîò³âë³ âòîðñèðîâèíè íà âóë. Ùåðáàêîâà, 61-ä 
ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ 
çåìåëü - çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, 
çàÿâà ÄÖ â³ä 18.12.2015 ¹ 030-000196520-014, 
ñïðàâà À-4398).

2. Ïåðåäàòè ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâà-
ðèñòâó «ÂÒÎÐÅÑ», çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 
3 öüîãî ð³øåííÿ, â îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0211 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:88:012:0001, âèòÿã ç Äåðæàâíîãî 
çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî çåìåëüíó ä³ëÿíêó 
ÍÂ-8000231642015) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ ïàâ³ëüéîíó ïî çàãîò³âë³ âòîðñèðîâèíè 
íà âóë.Ùåðáàêîâà, 61-ä ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç 
íàáóòòÿì ïðàâà âëàñíîñò³ íà ìàéíî (ñâ³äîöòâî 
ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ â³ä 05.02.2003).

3. Ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó 
«ÂÒÎÐÅÑ»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòó-
âà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòàìåíòó 
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà÷åí³ ÷èííèì çà-
êîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó 
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-
äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ 
³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. 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 
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³-
òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 
16.01.2004 ¹19-386, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ 
Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä 05.10.2015 
¹19-26-7777.31-3917/20-15.

3.7. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç 
Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî 

ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ, 
âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

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 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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№73 (4986)

Про передачу приватному підприємству «Ават» 
земельної ділянки для будівництва, експлуатації 

та обслуговування автостоянки із закладом торгівлі, 
влаштуванням під’їздів та благоустроєм прилеглої 

території на просп. Петра Григоренка, 7 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 328/2550 від 18 травня 2017 року

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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання статусу скверу 
земельній ділянці на Стратегічному шосе, 41-а 

у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради №  298/2520 від 18 травня 2017 року

Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», статті 7, статей 51 - 53 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», 
Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, 
архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105, та з метою раціонального ви-
користання і збереження зелених насаджень  Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про приватизацію земельної ділянки громадянці Чумак 
Юлії Валеріївні для обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Цулукідзе, 1/16-а 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради №  307/2529 від 18 травня 2017 року

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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання статусу скверу 
земельній ділянці на розі вул. Голосіївської 

та просп. Голосіївського у Голосіївському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради №  299/2521 від 18 травня 2017 року

Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», статті 7, статей 51 - 53 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», 
Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, 
архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105, та з метою раціонального ви-
користання і збереження зелених насаджень  Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про передачу в оренду нежитлових приміщень 
комунальної власності територіальної громади 

міста Києва єдиному претенденту на право оренди
Рішення Київської міської ради №  304/2526 від 18 травня 2017 року

Відповідно до статей 760-763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Поло-
ження про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 
21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою ефективного використання нежитлових приміщень комунальної власності 
територіальної громади міста Києва та враховуючи те, що за результатами вивчення попиту на об’єкт оренди подано 
одну заяву, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток
до рішення 

Київської міської ради
від 18.05.2017 року № 304/2526

Нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади 
міста Києва, які передаються в оренду єдиному претенденту 

на право оренди

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî 
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïðèâàòíîìó ï³ä-
ïðèºìñòâó «Àâàò» äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ 
òà îáñëóãîâóâàííÿ àâòîñòîÿíêè ³ç çàêëàäîì 
òîðã³âë³, âëàøòóâàííÿì ï³ä’¿çä³â òà áëàãîóñòðîºì 
ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ íà ïðîñï. Ïåòðà Ãðèãîðåíêà, 
7 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-
ìåëü – çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, 
êîä ÊÂÖÏÇ 03.07, çàÿâà ÄÖ ¹01014-000238453-
014 â³ä 14.03.2017, ñïðàâà Ä-7939).

2. Ïåðåäàòè ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó «Àâàò», çà 
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â îðåíäó 
íà 25 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,5000 ãà 
(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:63:245:0170, âèòÿã 
ç Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó ¹ ÍÂ-8000458222017) äëÿ áóä³âíèöòâà, 
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àâòîñòîÿíêè ³ç 
çàêëàäîì òîðã³âë³, âëàøòóâàííÿì ï³ä’¿çä³â òà 
áëàãîóñòðîºì ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ íà ïðîñï. Ïåòðà 
Ãðèãîðåíêà, 7 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç 
çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè  ì³ñòà  Êèºâà  ó  çâ’ÿçêó  ç  íàáóòòÿì  ïðàâà  
âëàñíîñò³  íà  ìàéíî (ð³øåííÿ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó 
ì. Êèºâà â³ä 18.04.2008 òà óõâàëà Ãîñïîäàðñüêîãî 
ñóäó ì. Êèºâà â³ä 28.10.2008).

3. Ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó «Àâàò»:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòó-

âà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòàìåíòó 
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà÷åí³ ÷èííèì çà-
êîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó 
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-
äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ 
³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â 
ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñò³ Äå-
ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä 
14.11.2016 ¹ 10802/0/12-4/19-16.

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 
ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ, 
âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.7. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-
ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó 
÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.8. Äîòðèìóâàòèñü îáìåæåíü ó âèêîðèñ-
òàíí³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàçíà÷åíèõ ó âèòÿç³ ç 
Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêîðèñ-
òàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå 
çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íåþ 
â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141,143 Çåìåëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

 1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
ïëîùåþ 0,3 ãà íà Ñòðàòåã³÷íîìó øîñå, 41-à  ó 
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà  çã³äíî ç ïëàíîì-
ñõåìîþ, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çå-
ëåíî¿ çîíè ì. Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ 
ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é 
÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381 òà 
ïðîäîâæåíèõ íà ïåð³îä äî 2017 ðîêó ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 ¹ 572/572 
(òàáëèöÿ 2 «Îçåëåíåí³ òåðèòîð³¿ çàãàëüíîãî 
êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïî-
ëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì»), 
äîäàâøè çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 
1 öüîãî ð³øåííÿ, äî ïåðåë³êó ñêâåð³â Ãîëîñ³¿â-
ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíèòè îð-

ãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî îôîðìëåííÿ 
ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³-
ëÿíêîþ ïëîùåþ 0,3 ãà íà Ñòðàòåã³÷íîìó øîñå, 
41-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó  ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíèòè îðãàí³çàö³é-
íî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,3 ãà  íà Ñòðàòåã³÷íîìó øîñå, 
41-à  ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó  ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-
ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ) ìåæ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) ãðîìà-
äÿíö³ ×óìàê Þë³¿ Âàëåð³¿âí³ äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ 
æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä 
íà âóë. Öóëóê³äçå, 1/16-à ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü – çåìë³ æèò-
ëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-9414).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ ×óìàê Þë³¿ Âàëå-
ð³¿âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿí-
êó ïëîùåþ 0,0605 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:88:026:0161) äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ 
æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä íà âóë. Öóëóê³äçå, 1/16-à ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ ×óìàê Þë³¿ Âàëåð³¿âí³:
3.1.Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2.  Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-
äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ 
³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-
ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó  
çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç 
Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî 

 1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
ïëîùåþ 0,52 ãà íà ðîç³ âóë. Ãîëîñ³¿âñüêî¿ òà 
ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêîãî  ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. 
Êèºâà  çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çå-
ëåíî¿ çîíè ì. Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ 
ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é 
÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381 òà 
ïðîäîâæåíèõ íà ïåð³îä äî 2017 ðîêó ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 ¹ 572/572 
(òàáëèöÿ 2 «Îçåëåíåí³ òåðèòîð³¿ çàãàëüíîãî 
êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïî-
ëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì»), 
äîäàâøè çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 
1 öüîãî ð³øåííÿ, äî ïåðåë³êó ñêâåð³â Ãîëîñ³¿â-
ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî 

îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ 
çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ïëîùåþ 0,52 ãà íà ðîç³ 
âóë. Ãîëîñ³¿âñüêî¿ òà ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêîãî ó 
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíèòè îðãàí³çàö³é-
íî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,52 ãà  íà ðîç³ âóë. Ãîëîñ³¿âñüêî¿ 
òà ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêîãî  ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó  ðà-
éîí³  ì. Êèºâà.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

1. Ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà ºäèíîìó ïðåòåíäåíòó íà ïðàâî 
îðåíäè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Ñîëîì’ÿíñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâí³é  àäì³í³ñòðàö³¿ óêëàñòè â óñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó äîãîâ³ð îðåíäè íåæèòëîâèõ 
ïðèì³ùåíü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-

àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç ïóíêòîì1 
öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

№ 
п/п

Повна назва орендаря, його 
форма власності та форма 
фінансування

Адреса та харак-
теристика об’єкта 
нерухомості

Призначення, характе-
ристика об’єкта оренди та 
орендована площа, кв.м

Ставка орендної плати Строк, 
на який 
укладаєть-
ся договір 
оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – СОЛОМ’ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ –УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ СОЛОМ’ЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ «ШКОЛА СПОРТИВ-
НОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПО 
ХУДОЖНІЙ ГІМНАСТИЦІ  
«ТЕРПСІХОРА» 

Ідентифікаційний код - 
22865657

Форма власності – приватна

Форма фінансування – 
госпрозрахункова

ВУЛ. ДОНЕЦЬКА, 
25 
Солом’янський 
район, 

Нежитловий - 
4-поверховий 
будинок 

Середня загально-
освітня школа № 69 

Площа – 7393,00 
кв.м

РОЗМІЩЕННЯ ФІЗКУЛЬ-
ТУРНО-СПОРТИВНОГО 
ЗАКЛАДУ, ДІЯЛЬНІСТЬ 
ЯКОГО СПРЯМОВАНА 
НА ОРГАНІЗАЦІЮ ТА 
ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ 
РІЗНИМИ ВИДАМИ 
СПОРТУ 
(проведення занять із 
художньої гімнастики, 
хореографії, танців)

Нежитлові приміщення
3 поверх – 421,66 кв.м
4 поверх – 82,33 кв.м

Площа – 503,99 кв.м

4% 
Графік використання: 

Понеділок 18:00-20:00 
Вівторок 18:00-20:00 
Середа 18:00-20:00 
Четвер 18:00-20:00 
П’ятниця 18:00-20:00 

Під час загальношкільних та 
літніх канікул, а саме: щорічно 
з 01.06 по 31.08 приміщення не 
використовуються 

Місячна орендна плата ви-
значається згідно з графіком 
використання приміщень

1 рік

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ, 
âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ 
ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïîðÿäêó, 
âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó 
ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî 
òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, 

ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå 
áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ 
ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про надання статусу скверу 
земельній ділянці на вул. Саперно-Слобідській, 16-б 

у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 300/2522 від 18 травня 2017 року

Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», статті 7, статей 51 - 53 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», 
Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, 
архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105, та з метою раціонального ви-
користання і збереження зелених насаджень  Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання статусу скверу 
земельній ділянці на Стратегічному шосе, 51 

у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 301/2523 від 18 травня 2017 року

Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», статті 7, статей 51 - 53 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», 
Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, 
архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105, та з метою раціонального ви-
користання і збереження зелених насаджень  Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання статусу скверу 
земельній ділянці на вул. Великій Китаївській, 48-а 

у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 303/2525 від 18 травня 2017 року

Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», статті 7, статей 51 - 53 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», 
Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, 
архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105, та з метою раціонального ви-
користання і збереження зелених насаджень  Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання дозволу комунальному комерційному 
унітарному підприємству «Фінансова компанія 
«Житло-інвест» на списання шляхом продажу 

транспортного засобу, який належить до комунальної 
власності територіальної громади

Рішення Київської міської ради № 305/2527 від 18 травня 2017 року

Відповідно до частини шостої статті 75, частини десятої статті 78 Господарського кодексу України, пункту 30 
частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 
7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», рішення Київ-
ської міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвердження Порядку списання основних засобів 
з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва», 
враховуючи звернення комунального комерційного унітарного підприємства «Фінансова компанія «Житло-ін-
вест» від 10 серпня 2016 року № 112/015-443 та лист Департаменту будівництва та житлового забезпечення 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25 липня 2016 року 
№ 056/9123163/16/1, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання статусу скверу 
земельній ділянці на розі вул. Голосіївської та просп. Науки 

у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 302/2524 від 18 травня 2017 року

Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», статті 7, статей 51 - 53 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», 
Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, 
архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105, та з метою раціонального ви-
користання і збереження зелених насаджень  Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

 1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
ïëîùåþ 0,17 ãà íà âóë. Ñàïåðíî-Ñëîá³äñüê³é, 
16-á  ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà  çã³äíî ç 
ïëàíîì-ñõåìîþ, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çå-
ëåíî¿ çîíè ì. Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ 
ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é 
÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381 òà 
ïðîäîâæåíèõ íà ïåð³îä äî 2017 ðîêó ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 ¹ 572/572 
(òàáëèöÿ 2 «Îçåëåíåí³ òåðèòîð³¿ çàãàëüíîãî 
êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïî-
ëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì»), 
äîäàâøè çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 
1 öüîãî ð³øåííÿ, äî ïåðåë³êó ñêâåð³â Ãîëîñ³¿â-
ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî 

îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ 
çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ïëîùåþ 0,17 ãà  íà âóë. 
Ñàïåðíî-Ñëîá³äñüê³é, 16-á ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó  
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíèòè îðãàí³-
çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,17 ãà  íà âóë. 
Ñàïåðíî-Ñëîá³äñüê³é, 16-á  ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó  
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

 1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
ïëîùåþ 0,35 ãà íà Ñòðàòåã³÷íîìó øîñå, 51  ó 
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà  çã³äíî ç ïëàíîì-
ñõåìîþ, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çå-
ëåíî¿ çîíè ì. Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ 
ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é 
÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381 òà 
ïðîäîâæåíèõ íà ïåð³îä äî 2017 ðîêó ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 ¹ 572/572 
(òàáëèöÿ 2 «Îçåëåíåí³ òåðèòîð³¿ çàãàëüíîãî 
êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïî-
ëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì»), 
äîäàâøè çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 
1 öüîãî ð³øåííÿ, äî ïåðåë³êó ñêâåð³â Ãîëîñ³¿â-
ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíèòè îð-

ãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî îôîðìëåííÿ 
ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³-
ëÿíêîþ ïëîùåþ 0,35 ãà íà Ñòðàòåã³÷íîìó øîñå, 
51 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó  ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíèòè îðãàí³çàö³é-
íî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,35 ãà  íà Ñòðàòåã³÷íîìó øîñå, 
51 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó  ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

 1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
ïëîùåþ 0,4 ãà íà âóë. Âåëèê³é Êèòà¿âñüê³é, 
48-à  ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà  çã³äíî ç 
ïëàíîì-ñõåìîþ, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çå-
ëåíî¿ çîíè ì. Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ 
ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é 
÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381 òà 
ïðîäîâæåíèõ íà ïåð³îä äî 2017 ðîêó ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 ¹ 572/572 
(òàáëèöÿ 2 «Îçåëåíåí³ òåðèòîð³¿ çàãàëüíîãî 
êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïî-
ëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì»), 
äîäàâøè çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 
1 öüîãî ð³øåííÿ, äî ïåðåë³êó ñêâåð³â Ãîëîñ³¿â-
ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíèòè îðãàí³-

çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà 
ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ 
ïëîùåþ 0,4 ãà  íà âóë. Âåëèê³é Êèòà¿âñüê³é, 48-à 
ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó  ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíèòè îðãàí³çàö³é-
íî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,4 ãà  íà âóë. Âåëèê³é Êèòà¿â-
ñüê³é, 48-à  ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó  ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

1. Íàäàòè äîçâ³ë êîìóíàëüíîìó êîìåðö³éíîìó 
óí³òàðíîìó ï³äïðèºìñòâó «Ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ 
«Æèòëî-³íâåñò» íà ñïèñàííÿ øëÿõîì ïðîäàæó íà 
àóêö³îí³ çà ïî÷àòêîâîþ âàðò³ñòþ, âèçíà÷åíîþ çà 
ðåçóëüòàòàìè íåçàëåæíî¿ îö³íêè, òðàíñïîðòíîãî 
çàñîáó, ÿêèé íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çã³äíî ç 
äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Êîìóíàëüíîìó êîìåðö³éíîìó óí³òàðíîìó 
ï³äïðèºìñòâó «Ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ «Æèòëî-
³íâåñò»:

2.1. Çä³éñíèòè íåîáõ³äí³ çàõîäè, ïîâ’ÿçàí³ 
ç ïðîäàæåì íà àóêö³îí³ òðàíñïîðòíîãî çàñîáó, 
çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Êîøòè, îòðèìàí³ â³ä ïðîäàæó òðàíñïîðòíî-
ãî çàñîáó, ïåðåðàõóâàòè äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

 
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà

Â. Êëè÷êî

 1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
ïëîùåþ 0,6 ãà íà ðîç³ âóë. Ãîëîñ³¿âñüêî¿ òà ïðîñï. 
Íàóêè  ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà  çã³äíî 
ç ïëàíîì-ñõåìîþ, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çå-
ëåíî¿ çîíè ì. Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ 

ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é 
÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381 òà 
ïðîäîâæåíèõ íà ïåð³îä äî 2017 ðîêó ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 ¹ 572/572 
(òàáëèöÿ 2 «Îçåëåíåí³ òåðèòîð³¿ çàãàëüíîãî 

êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïî-
ëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì»), 
äîäàâøè çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 
1 öüîãî ð³øåííÿ, äî ïåðåë³êó ñêâåð³â Ãîëîñ³¿â-
ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî 
îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ 
çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ïëîùåþ 0,6 ãà  íà ðîç³ âóë. 
Ãîëîñ³¿âñüêî¿ òà ïðîñï. Íàóêè ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó  
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 

íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíèòè îðãàí³-
çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,6 ãà  íà ðîç³ âóë. 
Ãîëîñ³¿âñüêî¿ òà ïðîñï. Íàóêè  ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó  
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

Додаток
до рішення 

Київської міської ради
від 18.05.2017 № 305/2527

Транспортний засіб, який належить до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, дозвіл на списання шляхом продажу 
на аукціоні якого надається комунальному комерційному унітарному 

підприємству «Фінансова компанія «Житло-інвест»

Найменування транспортного засо-
бу та його технічна характеристика

Рік ви-
пуску

Первісна 
вартість, 
грн

Залишкова вар-
тість станом на 
01.07.2016, грн

Знос станом на 
01.07.2016, грн

Підстава для списання

TOYOTA COROLLA 1.4, держ. N 
AA 7015 AC, шасі N JT153ZEB10003 
8511, 
інв. N 5443

2001 52815,03 6954,61 45860,42 Акт про списання автотран-
спортних засобів від 10.08.2016

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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Про приватизацію земельної ділянки громадянину Покусі 
Валерію Петровичу для обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на просп. Валерія 
Лобановського, 114/1 у Голосіївському районі 

м. Києва

Рішення Київської міської ради № 310/2532 від 18 травня 2017 року

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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про приватизацію земельної ділянки громадянину 
Ткаченку Вячеславу Івановичу для обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Пирогівський шлях, 118 у Голосіївському районі 

м. Києва

Рішення Київської міської ради № 308/2530 від 18 травня 2017 року

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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про приватизацію земельної ділянки громадянину 
Ткаченку Олександру Вячеславовичу для обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Пирогівський шлях, 118-а у Голосіївському районі 

м. Києва

Рішення Київської міської ради № 311/2533 від 18 травня 2017 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «Прикінцеві 
та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини 
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про приватизацію земельної ділянки громадянці 
Садиговій Нармін Ельшад Кизи для обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Чернишевського, 28 у Солом’янському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 312/2534 від 18 травня 2017 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «Прикінцеві 
та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини 
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про приватизацію земельної ділянки громадянам Щеглову 
Володимиру Дмитровичу та Мосійчук Олені Олегівні для 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Сергія Параджанова, 3 у Шевченківському 

районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 309/2531 від 18 травня 2017 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 86, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «Прикінцеві 
та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини 
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-
ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ) 
ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) 
ãðîìàäÿíèíó Ïîêóñ³ Âàëåð³þ Ïåòðîâè÷ó äëÿ 
îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà ïðîñï. Âàëåð³ÿ Ëîáàíîâ-
ñüêîãî, 114/1 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
(êàòåãîð³ÿ çåìåëü - çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ 
çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-9541).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ïîêóñ³ Âàëåð³þ 
Ïåòðîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:79:132:0079) ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà ïðîñï. Âàëåð³ÿ 
Ëîáàíîâñüêîãî, 114/1 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ïîêóñ³ Âàëåð³þ Ïåòðîâè÷ó:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-
äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ 
³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó  
çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç 
Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî 
ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ, 
âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ 
ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïîðÿäêó, 
âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó 
ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî 
òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî 
ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå áóòè 
ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 
140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-
ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ) 
ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) 
ãðîìàäÿíèíó Òêà÷åíêó Âÿ÷åñëàâó ²âàíîâè÷ó äëÿ 
îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ïèðîã³âñüêèé øëÿõ, 118 
ó Ãîëîñ¿¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-
ìåëü - çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, 
ñïðàâà Ï-9399).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Òêà÷åíêó Âÿ÷åñ-
ëàâó ²âàíîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:79:095:0107) ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà äëÿ 
îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ïèðîã³âñüêèé øëÿõ, 118 
ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì.Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Òêà÷åíêó Âÿ÷åñëàâó ²âàíîâè÷ó:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-
äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ 
³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-
ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó  
çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç 
Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî 
ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ, 
âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ 
ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïîðÿäêó, 
âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó 
ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî 
òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, 
ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, 
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-
ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ) 
ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) 
ãðîìàäÿíèíó Òêà÷åíêó Îëåêñàíäðó Âÿ÷åñëà-
âîâè÷ó äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ïèðî-
ã³âñüêèé øëÿõ, 118-à ó Ãîëîñ¿¿âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü - çåìë³ æèòëîâî¿ òà 
ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-9437).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Òêà÷åíêó Îëåêñàíäðó 
Âÿ÷åñëàâîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:79:095:0241) ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ïèðîã³âñüêèé 
øëÿõ, 118-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Òêà÷åíêó Îëåêñàíäðó Âÿ-
÷åñëàâîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-
äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ 
³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó  
çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç 
Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî 
ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ, 
âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ 
ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïîðÿäêó, 
âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó 
ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî 
òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî 
ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó 
ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ 
ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-
ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ) 
ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) 
ãðîìàäÿíö³ Ñàäèãîâ³é Íàðì³í Åëüøàä Êèçè äëÿ 
îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 28 ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-
ìåëü - çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, 
ñïðàâà Ï-9604).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ñàäèãîâ³é Íàðì³í 
Åëüøàä Êèçè ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0847 ãà (êàäàñòðîâèé 
íîìåð 8000000000:69:215:0043) äëÿ îáñëó-
ãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, 28 
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà.

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç 
çåìëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâ-
ëåííÿ) ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà 
ì³ñöåâîñò³) ãðîìàäÿíàì Ùåãëîâó Âîëîäèìèðó 
Äìèòðîâè÷ó òà Ìîñ³é÷óê Îëåí³ Îëåã³âí³ äëÿ îá-
ñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë.Ñåðã³ÿ Ïàðàäæàíîâà, 
3 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòå-
ãîð³ÿ çåìåëü - çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ 
çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-9408).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì Ùåãëîâó Âîëî-
äèìèðó Äìèòðîâè÷ó òà Ìîñ³é÷óê Îëåí³ Îëå-
ã³âí³ ó ñï³ëüíó ÷àñòêîâó âëàñí³ñòü çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0432 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:88:043:0006) ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà äëÿ 
îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ñåðã³ÿ Ïàðàäæàíîâà, 3 
ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ç ðîçïîä³-
ëîì ÷àñòîê ó ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ÷àñòêîâî¿ âëàñíîñò³ 
íà âèùåçàçíà÷åíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó, à ñàìå:

- ÷àñòêà ãðîìàäÿíèíà Ùåãëîâà Âîëîäèìèðà 
Äìèòðîâè÷à - 1/2 â³ä 0,0432 ãà;

- ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè Ìîñ³é÷óê Îëåíè Îëåã³âíè 
- 1/2 â³ä 0,0432 ãà.

3. Ãðîìàäÿíàì Ùåãëîâó Âîëîäèìèðó Äìè-
òðîâè÷ó òà Ìîñ³é÷óê Îëåí³ Îëåã³âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ 
³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-
ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó  
çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç 
Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî 
ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ, 
âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ 
ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïîðÿäêó, 
âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó 
ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî 
òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, 
ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå 
áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ 
ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. 

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
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3. Ãðîìàäÿíö³ Ñàäèãîâ³é Íàðì³í Åëüøàä Êèçè:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-
äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ 
³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-
ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó  
çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç 
Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî 
ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ, 
âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ 
ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïîðÿäêó, 
âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó 
ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî 
òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî 
ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå áóòè 
ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 
140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про приватизацію земельної ділянки громадянці 
Дятчук Анастасії Леонідівні для обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Сонячній, 7-а у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 313/2535 від 18 травня 2017 року

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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про передачу громадянці Цубіній Ніні Петрівні, члену 
громадської організації садівницького товариства 

«Фронтовик» Солом’янського району м. Києва земельної 
ділянки для ведення колективного садівництва 
на вул. Медовій, 243 у Солом’янському районі 

м. Києва

Рішення Київської міської ради № 316/2538 від 18 травня 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 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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про передачу 
громадянину Лукінову Володимиру Івановичу 

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

будівель і споруд на вул. Ватутіна, 20-а 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 314/2536 від 18 травня 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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про передачу 
громадянину Білозерцеву Володимиру Євгеновичу 

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

господарських будівель і споруд 
на вул. Новомічурінській, 26-а 

у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 317/2539 від 18 травня 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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-
ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ) 
ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) 
ãðîìàäÿíö³ Äÿò÷óê Àíàñòàñ³¿ Ëåîí³ä³âí³ äëÿ 
îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ñîíÿ÷í³é, 7-à 
ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ 
çåìåëü – çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáó-
äîâè, ñïðàâà Ï-9535).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Äÿò÷óê Àíàñòàñ³¿ 
Ëåîí³ä³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 0,0904 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:88:026:0050) äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ 
æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä íà âóë. Ñîíÿ÷í³é, 7-à ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Äÿò÷óê Àíàñòàñ³¿ Ëåîí³ä³âí³:
3.1.Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-
äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ 
³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-
ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó  
çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ 
ç Äåïàðòàìåíòîì 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 çàêîíî-
äàâñòâîì.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ 
ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïîðÿäêó, 
âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó 
ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî 
òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî 
ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå áóòè 
ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 
140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî 
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Öó-
á³í³é Í³í³ Ïåòð³âí³, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³-
çàö³¿ ñàä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» 
Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà äëÿ âåäåííÿ 
êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ìåäîâ³é, 243 
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì.Êèºâà (êàòåãîð³ÿ 
çåìåëü – çåìë³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðè-
çíà÷åííÿ, ñïðàâà À-22594).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Öóá³í³é Í³í³ Ïåòð³âí³, 
÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñàä³âíèöüêîãî 
òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðà-
éîíó ì.Êèºâà, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0400 ãà (êàäàñòðîâèé íî-
ìåð 8000000000:72:261:0243) äëÿ âåäåííÿ 
êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë.Ìåäîâ³é, 243 
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Öóá³í³é Í³í³ Ïåòð³âí³, ÷ëåíó 
ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñàä³âíèöüêîãî òîâà-
ðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ 

ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³  91 Çåìåëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ðàç³ çä³éñíåííÿ áóä³âíèöòâà íà çåìåëüí³é 
ä³ëÿíö³ ñàäîâîãî áóäèíêó òà ³íøèõ íåîáõ³äíèõ 
áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ ñïîðóä òîùî ïèòàííÿ 
ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç Äåïàðòàìåíòîì 
åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü âè-
ð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ 
çàêîíîäàâñòâîì.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-
äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ 
³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â 
ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñòàõ 
Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè 
â³ä 26.02.2016 ¹ 2746/0/12-4/19-16, Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä 
22.04.2016 ¹ 239/41-16.

3.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ 
ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïîðÿäêó, 
âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó 
ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî 
òà ¿õ îáòÿæåíü».

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî 
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó 
Ëóê³íîâó Âîëîäèìèðó ²âàíîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë.Âàòóò³íà, 20-à 
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ 
çåìåëü – çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáó-
äîâè, ñïðàâà À-22450).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ëóê³íîâó Âîëîäè-
ìèðó ²âàíîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:72:534:0036) äëÿ áóä³âíèöòâà òà 
îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Âàòóò³íà, 20-à 
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ëóê³íîâó Âîëîäèìèðó ²âà-
íîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³  91 Çåìåëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-
äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ 
³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â 
ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñòàõ 
Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè 
â³ä 21.01.2014 ¹ 530/0/12/19-14, Ãîëîâíîãî 
óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä 

28.12.2016 ¹ 19-26-7777.32-9348/20-15.
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 
áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, îäåðæàíèìè â óñòàíîâëå-
íîìó 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 
ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ, 
âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ 
ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïîðÿäêó, 
âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó 
ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî 
òà ¿õ îáòÿæåíü».

3.7. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, 
ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áóòè ïðè-
ïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 
143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî 
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó 
Á³ëîçåðöåâó Âîëîäèìèðó ªâãåíîâè÷ó äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë.Íîâî-
ì³÷óð³íñüê³é, 26-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì.Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü – çåìë³ æèòëîâî¿ òà 
ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà À-9916).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Á³ëîçåðöåâó Âîëî-
äèìèðó ªâãåíîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 
3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0433 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:72:571:0002) äëÿ áóä³âíèöòâà òà 
îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Íîâîì³÷óð³íñüê³é, 26-à 
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Á³ëîçåðöåâó Âîëîäèìèðó 
ªâãåíîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-
äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ 
³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â 
ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñòàõ Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè 
òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 05.04.2016 
¹19-2643, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêà-

äàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä 04.05.2016 ¹312/41-16.
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 
áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, îäåðæàíèìè â óñòàíîâëå-
íîìó 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 
ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ, 
âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ 
ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïîðÿäêó, 
âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó 
ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî 
òà ¿õ îáòÿæåíü».

3.7. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, 
ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áóòè ïðè-
ïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 
143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî 
ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áóòè 
ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 
140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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Про передачу громадянину Калугіну Павлу Івановичу 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд на вул. Метрологічній 

у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 318/2540 від 18 травня 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 технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відведення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 20.09.2012 № 200/8484 «Про визначення переліку 

земельних ділянок для опрацювання можливості продажу 
їх на земельних торгах» 

Рішення Київської міської ради № 321/2543 від 18 травня 2017 року

Відповідно до статей 9, 127, 134-136 Земельного кодексу України та пункту 34 частини першої статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі висновку Департаменту містобудування та архітектури 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), з метою уточнення цільового 
призначення земельної ділянки, визначеного рішенням Київської міської ради, та з метою приведення документації 
з продажу у відповідність до вимог чинного законодавства Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про передачу земельної ділянки 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«БІЗНЕС-ЦЕНТР «ЛІГА» для експлуатації та обслуговування 
нежитлової будівлі (інженерного корпусу) на вул. Тимофія 

Шамрила, 23 у Шевченківському районі м. Києва 

Рішення Київської міської ради № 326/2548 від 18 травня 2017 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України «Про оренду землі», 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 
комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС-ЦЕНТР «ЛІГА» від 21.07.2016 № 01065-
000216914-014, враховуючи те, що земельна ділянка зареєстрована в Державному земельному кадастрі (витяг з 
Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 23.01.2015 № НВ-8000155072015) та право комунальної 
власності територіальної громади міста Києва на яку зареєстровано в установленому порядку (витяг з Державного 
реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.03.2013 № 1379245), Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про поділ земельної ділянки, що перебуває 
в оренді приватного акціонерного товариства 

«ЕНЕРГОМОНТАЖВЕНТИЛЯЦІЯ» на вул. Промисловій, 4 
у Голосіївському районі м. Києва 

та передачу в оренду земельних ділянок 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ 
«ЕНЕРГОМОНТАЖВЕНТИЛЯЦІЯ» 

та ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИЙ КОМПЛЕКС 

«ЕНЕРГОМОНТАЖВЕНТИЛЯЦІЯ»

Рішення Київської міської ради № 319/2541 від 18 травня 2017 року

Відповідно до статей 9, 791, 83, 93, 116, 120, 122, 123, 124, 186 Земельного кодексу України, статей 30, 31 Закону 
України «Про оренду землі», статті 56 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», розглянувши технічну 
документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки та технічну документацію із землеустрою щодо вста-
новлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), враховуючи звернення (згоди) приватного 
акціонерного товариства «ЕНЕРГОМОНТАЖВЕНТИЛЯЦІЯ» від 25.03.2015 № 363 та № 364, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-
ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ) 
ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) 
ãðîìàäÿíèíó Êàëóã³íó Ïàâëó ²âàíîâè÷ó äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ìå-
òðîëîã³÷í³é ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
(êàòåãîð³ÿ çåìåëü – çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ 
çàáóäîâè, êîä ÊÂÖÏÇ 02.02, ñïðàâà ¹ À-19474).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Êàëóã³íó Ïàâëó 
²âàíîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî 
ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:79:476:0006) äëÿ áóä³âíèöòâà òà 
îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë.Ìåòðîëîã³÷í³é ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Êàëóã³íó Ïàâëó ²âàíîâè÷ó:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ 

ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî 
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 
áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, îäåðæàíèìè â óñòàíîâëåíîìó 
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-
äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ 

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â 
ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ 
ç Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
äîãîâîðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â 
ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíî-
äàâñòâîì.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ 
ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïîðÿäêó, 
âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó 
ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî 
òà ¿õ îáòÿæåíü». 

3.7. Äîòðèìóâàòèñü îáìåæåíü ó âèêîðèñ-
òàíí³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàçíà÷åíèõ ó âèòÿç³ ç 
Äåðæàâíîãî 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 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ³ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ. 

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Âíåñòè çì³íè â äîäàòîê äî ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 20.09.2012 ¹ 200/8484 
«Ïðî âèçíà÷åííÿ ïåðåë³êó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê 
äëÿ îïðàöþâàííÿ ìîæëèâîñò³ ïðîäàæó ¿õ íà 
çåìåëüíèõ òîðãàõ» (ç³ çì³íàìè ³ äîïîâíåííÿìè), 
à ñàìå: ó ïóíêò³ 16 ó ãðàô³ 3 «Çàïðîïîíîâàíå 
ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ (ôóíêö³îíàëüíå âèêîðèñ-
òàííÿ)» ñëîâà «äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ 
òà îáñëóãîâóâàííÿ ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñó ³ç 
ñòàä³îíîì» çàì³íèòè ñëîâàìè «äëÿ áóä³âíèöòâà, 
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ï³äçåìíîãî ïàð-

ê³íãó ç âëàøòóâàííÿì áëàãîóñòðîþ íà ïîêð³âë³» òà 
ó ãðàô³ 4 «Îð³ºíòîâíà ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, 
ãà» öèôðè «0,35» çàì³íèòè öèôðàìè «0,64 (ïðî-
äàæ ïðàâà îðåíäè)» (ñïðàâà  ¹ ª-1369).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
â³ä 18.12.2007 ¹ 91-6-00735 ïëîùåþ 0,1976 ãà 
(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:91:059:0016), 
óêëàäåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ ³ òî-
âàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «²Í-
ÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÎ-ÀÍÀË²ÒÈ×ÍÈÉ ÖÅÍÒÐ «Ë²ÃÀ» íà 
âóë. Òèìîô³ÿ Øàìðèëà, 23 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà ç ìîìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ 
ïðàâà îðåíäè çà ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎÌ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «Á²ÇÍÅÑ-ÖÅÍÒÐ «Ë²ÃÀ» 
çã³äíî ç ïóíêòîì 2 öüîãî ð³øåííÿ.

2. Ïåðåäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «Á²ÇÍÅÑ-ÖÅÍÒÐ «Ë²ÃÀ», çà 
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â îðåí-
äó íà 15 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1976 
ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:91:059:0016, 

âèòÿã ç Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî 
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ¹ ÍÂ-8000155072015) äëÿ 
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ íåæèòëîâî¿ 
áóä³âë³ (³íæåíåðíîãî êîðïóñó) íà âóë. Òèìîô³ÿ 
Øàìðèëà, 23 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-
íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç íàáóòòÿì 
ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî (âèòÿã ç 
Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-
ìå ìàéíî ïðî ðåºñòðàö³þ ïðàâà âëàñíîñò³ â³ä 
10.07.2014 ¹ 24074560) (êàòåãîð³ÿ çåìåëü – 
çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, çàÿâà 
ÄÖ â³ä 21.07.2016 ¹ 01065-000216914-014, 
ñïðàâà À-22384).

3. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-
ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «Á²ÇÍÅÑ-ÖÅÍÒÐ «Ë²ÃÀ»:

1. Ïîãîäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåìëåó-
ñòðîþ ùîäî ïîä³ëó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
òà ïîä³ë çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 1,0749 ãà 
(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:90:115:0056) 
íà âóë. Ïðîìèñëîâ³é, 4 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 
ì.Êèºâà, ùî ïåðåáóâàº â îðåíä³ ïðèâàòíîãî 
àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «ÅÍÅÐÃÎÌÎÍÒÀÆÂÅÍ-
ÒÈËßÖ²ß» íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè â³ä 07.06.2005 ¹ 79-6-00308 (ç³ çì³íàìè, 
âíåñåíèìè äîãîâîðîì ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äî-
ãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 01.08.2014 
¹ 107), íà ñôîðìîâàí³ â ìåæàõ êàòåãîð³¿ çåìåëü 
ïðîìèñëîâîñò³, òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó, åíåðãåòèêè, 
îáîðîíè òà ³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ:

- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,5301 ãà (êàäà-
ñòðîâèé íîìåð 8000000000:90:115:0257) íà âóë. 
Ïðîìèñëîâ³é, 4 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì.Êèºâà;

- çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,5448 ãà (êà-
äàñòðîâèé íîìåð 8000000000:90:115:0258) 
íà âóë. Ïðîìèñëîâ³é, 4 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 
ì.Êèºâà (ñïðàâà À-21410, çàÿâà ÄÖ ¹ 01109-
000191514-014 â³ä 20.10.2015).

2. Ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè â³ä 07.06.2005 ¹ 79-6-00308 (ç³ çì³-
íàìè, âíåñåíèìè äîãîâîðîì ïðî âíåñåííÿ 
çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 
01.08.2014 ¹ 107), óêëàäåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ 
ì³ñüêîþ ðàäîþ òà ïðèâàòíèì àêö³îíåðíèì òî-
âàðèñòâîì «ÅÍÅÐÃÎÌÎÍÒÀÆÂÅÍÒÈËßÖ²ß», 
ç ìîìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â 
îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁ-
ÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÕÎËÄÈÍÃÎÂÀ 

ÊÎÌÏÀÍ²ß «ÅÍÅÐÃÎÌÎÍÒÀÆÂÅÍÒÈËßÖ²ß» òà 
ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜ-
Í²ÑÒÞ «ÁÓÄ²ÂÅËÜÍÎ-ÌÎÍÒÀÆÍÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ 
«ÅÍÅÐÃÎÌÎÍÒÀÆÂÅÍÒÈËßÖ²ß».

3. Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà íà âóë. 
Ïðîìèñëîâ³é, 4 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà ïëîùåþ 0,5301 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:90:115:0257) òà ïëîùåþ 0,5448 ãà 
(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:90:115:0258) 
â³äíåñòè äî çåìåëü çàïàñó ïðîìèñëîâîñò³, 
òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó, åíåðãåòèêè, îáîðîíè òà 
³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ.

4. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-
ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ) 
ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) 
ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜ-
Í²ÑÒÞ «ÕÎËÄÈÍÃÎÂÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß «ÅÍÅÐÃÎ-
ÌÎÍÒÀÆÂÅÍÒÈËßÖ²ß» íà âóë. Ïðîìèñëîâ³é, 4 ó 
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà òà ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ 
Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÁÓÄ²-
ÂÅËÜÍÎ-ÌÎÍÒÀÆÍÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ ÅÍÅÐÃÎ-
ÌÎÍÒÀÆÂÅÍÒÈËßÖ²ß» íà âóë. Ïðîìèñëîâ³é, 
4 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Ïåðåäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÕÎËÄÈÍÃÎÂÀ ÊÎÌÏÀ-
Í²ß «ÅÍÅÐÃÎÌÎÍÒÀÆÂÅÍÒÈËßÖ²ß», çà óìîâè 
âèêîíàííÿ ïóíêòó 7 öüîãî ð³øåííÿ, â îðåíäó íà 
10 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,5448 ãà 
(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:90:115:0258, 
âèòÿã ç Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ÍÂ-
8000156772015) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-
âàííÿ ïðîìèñëîâî-ïîáóòîâèõ ñïîðóä âèðîáíè÷î¿ 

áàçè íà âóë.Ïðîìèñëîâ³é, 4 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç 
íàáóòòÿì ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî 
(äîãîâ³ð ïðî ïîä³ë íåæèëèõ áóä³âåëü, ùî ïå-
ðåáóâàþòü ó ñï³ëüí³é ÷àñòêîâ³é âëàñíîñò³, â³ä 
26.09.2014 ¹ 1935, ³íôîðìàö³éí³ äîâ³äêè ç 
Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå 
ìàéíî â³ä 31.03.2016 ¹ 56425299, ¹ 56428687) 
(êàòåãîð³ÿ çåìåëü – çåìë³ ïðîìèñëîâîñò³, òðàí-
ñïîðòó, çâ’ÿçêó, åíåðãåòèêè, îáîðîíè òà ³íøîãî 
ïðèçíà÷åííÿ, çàÿâà ÄÖ ¹ 01309-000207929 â³ä 
13.04.2016, ñïðàâà À-21692).

6. Ïåðåäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÁÓÄ²ÂÅËÜÍÎ-ÌÎÍÒÀÆÍÈÉ 
ÊÎÌÏËÅÊÑ «ÅÍÅÐÃÎÌÎÍÒÀÆÂÅÍÒÈËßÖ²ß», çà 
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 7 öüîãî ð³øåííÿ, â îðåíäó 
íà 10 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,5301 ãà 
(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:90:115:0257, 
âèòÿã ç Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ÍÂ-
8000157222015) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-
âàííÿ ïðîìèñëîâî-ïîáóòîâèõ ñïîðóä âèðîáíè÷î¿ 
áàçè íà âóë.Ïðîìèñëîâ³é, 4 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó 
ðàéîí³ ì.Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç 
íàáóòòÿì ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî 
(äîãîâ³ð ïðî ïîä³ë íåæèëèõ áóä³âåëü, ùî ïå-
ðåáóâàþòü ó ñï³ëüí³é ÷àñòêîâ³é âëàñíîñò³, â³ä 
26.09.2014 ¹ 1935, ³íôîðìàö³éí³ äîâ³äêè ç 
Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå 
ìàéíî â³ä 18.07.2016 ¹ 63746861, ¹ 63713692, 
¹ 63745826) (êàòåãîð³ÿ çåìåëü – çåìë³ ïðî-
ìèñëîâîñò³, òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó, åíåðãåòèêè, 
îáîðîíè òà ³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ, çàÿâà ÄÖ ¹ 
030-000216984-014 â³ä 21.07.2016, ñïðàâà 
À-21839).

7. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-
ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÕÎËÄÈÍÃÎÂÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß «ÅÍÅÐ-
ÃÎÌÎÍÒÀÆÂÅÍÒÈËßÖ²ß» òà ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç 
ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÁÓÄ²-

ÂÅËÜÍÎ-ÌÎÍÒÀÆÍÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ «ÅÍÅÐÃÎ-
ÌÎÍÒÀÆÂÅÍÒÈËßÖ²ß»:

7.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-
÷³â â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè.

7.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-
äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ 
³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â 
ìåæàõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê.

7.3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç 
Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî 
ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ, 
âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

7.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

7.5. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-
ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó 
çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

7.6. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòàìåíòó 
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà÷åí³ ÷èííèì çà-
êîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîð³â 
îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê.

8. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷³â, ùî âè-
êîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì 
òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ 
íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòó-
âà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòàìåíòó 
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà÷åí³ ÷èííèì 
çàêîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äî-
ãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-
äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ 
³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ 
îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòî-
ðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿä-

êó, âèçíà÷åíîìó ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì 
Óêðà¿íè.

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 
ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ, 
âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

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 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки громадянину 
Полуянову Сергію Олександровичу 

на вул. Свято-Георгіївській, 31 у Голосіївському районі 
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 365/2587 від 25 травня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Полуянову Сергію Олександровичу на вул. Свято-Георгіївській, 31 у Голосіївському районі 
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», 
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про передачу земельної ділянки 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЛЕССОР ГРУП» 
для експлуатації та обслуговування 

житлового будинку у пров. Тараса Шевченка, 16 
у Шевченківському районі 

м. Києва

Рішення Київської міської ради № 327/2549 від 18 травня 2017 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 120, 123, 124, 141 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України «Про оренду 
землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер-
жавної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕССОР ГРУП» від 16.03.2017 
№ 01014-000238744-014, враховуючи те, що земельна ділянка зареєстрована в Державному земельному кадастрі 
(витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 19.02.2016 № НВ-8000264842016) та право 
комунальної власності територіальної громади міста Києва на яку зареєстровано в установленому порядку (відо-
мості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 28.03.2016 № 13975321), Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про передачу земельної ділянки 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КАПІТАЛ ІНВЕСТ ЛТД» 
для експлуатації та обслуговування нежилого (офісного) 

будинку на вул. Саксаганського, 115-а 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 329/2551 від 18 травня 2017 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124, 141, 186 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України 
«Про оренду землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 
земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 
«АВТОБАНСЕРВІС» земельних ділянок для влаштування 
заїзду на територію та виїзду з території існуючої АЗС 
з подальшими експлуатацією та обслуговуванням 

на вул. Преображенській, 1-а у Солом’янському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 330/2552 від 18 травня 2017 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 123, 124, 141 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України «Про оренду землі», 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 
комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
розглянувши заяву товариства з обмеженою відповідальністю «АВТОБАНСЕРВІС» від 18.03.2016 № 01115-000204908-
014, враховуючи те, що земельні ділянки зареєстровані в Державному земельному кадастрі (витяги з Державного 
земельного кадастру про земельні ділянки від 22.07.2015 № НВ-8000196382015 та № НВ-8000196392015), право 
комунальної власності територіальної громади міста Києва на які зареєстровано в установленому порядку (витяги з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 11.09.2015 № 43694369 
та № 43696736), Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ïîëóÿíîâó Ñåðã³þ Îëåê-
ñàíäðîâè÷ó íà âóë.Ñâÿòî-Ãåîðã³¿âñüê³é, 31 ó 
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,10 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ 
ñïîðóä çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî 
ð³øåííÿ) (Ê-28821).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

1. Ïåðåäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ËÅÑÑÎÐ ÃÐÓÏ», çà óìîâè 
âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ, â îðåíäó íà 
25 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1081 ãà 
(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:76:083:0015, 
âèòÿã ç Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî 
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ¹ ÍÂ-8000264842016) äëÿ åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó 
ó ïðîâ.Òàðàñà Øåâ÷åíêà, 16 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç 
íàáóòòÿì ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî 
(ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ â³ä 16.12.2011 
¹ 152, â³äîìîñò³ ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ïðàâ 
íà íåðóõîìå ìàéíî â³ä 04.01.2012 ¹ 32579372) 
(êàòåãîð³ÿ çåìåëü – çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ 
çàáóäîâè, çàÿâà ÄÖ â³ä 16.03.2017 ¹ 01014-
000238744-014, ñïðàâà À-22518).

2. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎ-
Â²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ËÅÑÑÎÐ ÃÐÓÏ»:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòó-
âà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòàìåíòó 
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà÷åí³ ÷èííèì çà-
êîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó 
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

2.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-
äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ 
³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

2.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.5. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ 
îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòî-
ðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿä-
êó, âèçíà÷åíîìó ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì 
Óêðà¿íè.

2.6. 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 
ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ, 
âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðàâî 
êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ìîæå áóòè 
ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 141, 143 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè â³ä 06.08.1999 ¹ 72-5-00066 (ç³ çì³íà-
ìè) ïëîùåþ 0,0847 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:72:078:0015), óêëàäåíèé ì³æ Êè-
¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà àêö³îíåðíèì áàíêîì 
«Áðîêá³çíåñáàíê», íà âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî, 
115-à ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì.Êèºâà (çà-
ÿâà àêö³îíåðíîãî áàíêó «Áðîêá³çíåñáàíê» ïðî 
ïðèïèíåííÿ ïðàâà îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
â³ä 04.06.2013 ¹ 1708) ç ìîìåíòó äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎÌ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜ-
Í²ÑÒÞ «ÊÀÏ²ÒÀË ²ÍÂÅÑÒ ËÒÄ».

2. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-
ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ) 
ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) 
ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜ-
Í²ÑÒÞ «ÊÀÏ²ÒÀË ²ÍÂÅÑÒ ËÒÄ» äëÿ åêñïëóàòàö³¿ 
òà îáñëóãîâóâàííÿ íåæèëîãî (îô³ñíîãî) áóäèíêó 
íà âóë.Ñàêñàãàíñüêîãî, 115-à ó Øåâ÷åíê³âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü – çåìë³ 
æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, çàÿâà ÄÖ 
â³ä 29.08.2016 ¹01038-000219766-014, ñïðàâà 
À-21985).

3. Ïåðåäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÊÀÏ²ÒÀË ²ÍÂÅÑÒ ËÒÄ», çà 
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 4 öüîãî ð³øåííÿ, â îðåíäó 
íà 15 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0847 ãà 
(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:72:078:0015, 
âèòÿã ç Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî 
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ¹ ÍÂ-8000044572013) äëÿ 
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ íåæèëîãî (îô³ñ-
íîãî) áóäèíêó íà âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî, 115-à 
ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì.Êèºâà ³ç çåìåëü 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ 
íà ìàéíî (äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó íåæèëîãî 
áóäèíêó â³ä 03.05.2006 ¹ 1147).

4. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-
ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÊÀÏ²ÒÀË ²ÍÂÅÑÒ ËÒÄ»:

4.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòó-

âà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè.

4.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòàìåíòó 
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà÷åí³ ÷èííèì çà-
êîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó 
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

4.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñò³ 
Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 07.07.2016 
¹ 057041-13047.

4.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-
äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ 
³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

4.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4.6. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-
ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó 
÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

4.7. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç 
Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî 
ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ, 
âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

5. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðàâî 
êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ìîæå áóòè 
ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 141, 143 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ «ÀÂÒÎÁÀÍÑÅÐÂ²Ñ», çà óìîâè 
âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ, â îðåíäó íà 5 
ðîê³â çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,0103 ãà (êàäà-
ñòðîâèé íîìåð 8000000000:72:089:0039, âèòÿã ç 
Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó ¹ ÍÂ-8000196382015) òà ïëîùåþ 0,0120 
ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:72:089:0038, 
âèòÿã ç Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî 
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ¹ ÍÂ-8000196392015) äëÿ 
âëàøòóâàííÿ çà¿çäó íà òåðèòîð³þ òà âè¿çäó ç 
òåðèòîð³¿ ³ñíóþ÷î¿ ÀÇÑ ç ïîäàëüøèìè åêñïëóà-
òàö³ºþ òà îáñëóãîâóâàííÿì íà âóë.Ïðåîáðàæåí-
ñüê³é, 1-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç 
çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü – çåìë³ 
ïðîìèñëîâîñò³, òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó, åíåðãå-
òèêè, îáîðîíè òà ³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ, çàÿâà 
ÄÖ ¹ 01115-000204908-014 â³ä 18.03.2016, 
ñïðàâà À-22114).

2. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ 
«ÀÂÒÎÁÀÍÑÅÐÂ²Ñ»:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòó-

âà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòàìåíòó 
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà÷åí³ ÷èííèì çà-
êîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó 
îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê.

2.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-
äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ 
³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â 
ìåæàõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê.

2.5. 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.

2.6. 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 
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№73 (4986)

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Київському національному, торговельно-економічному 
університету на вул. Миколи Раєвського, 36 у Печерському 

районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 
учбових корпусів

Рішення Київської міської ради № 331-1/2553 від 18 травня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки Київському національному торговельно-економічному університету на вул. Миколи Раєвського, 36 у Печер-
ському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, пунктами 4, 6 
прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Київському національному торговельно-економічному 
університету на вул. Чигоріна, 57-а у Печерському районі 
м. Києва для експлуатації та обслуговування учбових 

корпусів

Рішення Київської міської ради № 331/2553 від 18 травня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки Київському національному торговельно-економічному університету на вул. Чигоріна, 57-а у Печерському 
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, пунктами 4, 6 при-
кінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Київському національному торговельно-економічному 
університету на вул. Чигоріна, 57 у Печерському районі 
м. Києва для експлуатації та обслуговування учбових 

корпусів
Рішення Київської міської ради № 332/2554 від 18 травня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки Київському національному торговельно-економічному університету на вул. Чигоріна, 57 у Печерському 
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, пунктами 4 та 6 при-
кінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 
«Кут» на просп. Петра Григоренка, 15 у Дарницькому 
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку та дитячого 

майданчика
Рішення Київської міської ради № 333/2555 від 18 травня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Кут» на просп. Петра Григоренка, 15 у Дарницькому 
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 42, 79-1, 123 Земельного кодексу України, статтею 50 
Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання згоди 
на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки ПРИВАТНОМУ 
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ВИРОБНИЧО-

БУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ КІБЕР» 
на вул. Новокостянтинівській, 4-а в Оболонському районі 
м. Києва для експлуатації та обслуговування будівель 
і споруд майнового комплексу заводу залізобетонних 

виробів
Рішення Київської міської ради № 355/2577 від 18 травня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання згоди на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ КІБЕР» на 
вул. Новокостянтинівській, 4-а в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 79-1 
Земельного кодексу України, статтею 56 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

комунальному підприємству виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
«Київське інвестиційне агентство» на вул. Пухівській 

у Деснянському районі м. Києва 
для будівництва, експлуатації та обслуговування 

промислового вузла
Рішення Київської міської ради № 357/2579 від 18 травня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальному підприємству виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі-
ністрації) «Київське інвестиційне агентство» на вул. Пухівській у Деснянському районі м. Києва та додані документи, 
керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè Êè¿âñüêîìó íàö³îíàëüíîìó òîð-
ãîâåëüíî-åêîíîì³÷íîìó óí³âåðñèòåòó íà 
âóë. Ìèêîëè Ðàºâñüêîãî, 36 ó Ïå÷åðñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,14 
ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³) 
â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ åêñïëóàòàö³¿ 
òà îáñëóãîâóâàííÿ ó÷áîâèõ êîðïóñ³â çã³äíî 
ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) 
(Ê-28554).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
Êè¿âñüêîìó íàö³îíàëüíîìó òîðãîâåëüíî-åêî-
íîì³÷íîìó óí³âåðñèòåòó íà âóë. ×èãîð³íà, 57-à 
ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,41 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà äåðæàâíî¿ 
âëàñíîñò³) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ó÷áîâèõ êîðïóñ³â 
çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) 
(Ê-28553).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè Êè¿âñüêîìó íàö³îíàëüíîìó òîðãîâåëüíî-
åêîíîì³÷íîìó óí³âåðñèòåòó íà âóë. ×èãîð³íà, 57 
ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,19 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà äåðæàâíî¿ 
âëàñíîñò³) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ó÷áîâèõ êîðïóñ³â 
çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) 
(Ê-28552).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê 
îá’ºäíàííþ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíîãî 
áóäèíêó «Êóò» íà ïðîñï. Ïåòðà Ãðèãîðåíêà, 15 
ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíèìè 
ïëîùàìè 0,92 ãà; 0,04 ãà (çåìåëüí³ ä³ëÿíêè 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áàãàòîêâàðòèðíîãî 
æèòëîâîãî áóäèíêó òà äèòÿ÷îãî ìàéäàí÷èêà 

çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) 
(Ê-25891).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

1. Íàäàòè çãîäó íà ðîçðîáëåííÿ òåõí³÷íî¿ 
äîêóìåíòàö³¿ ³ç çåìëåóñòðîþ ùîäî ïîä³ëó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÌÓ 
ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ «ÂÈÐÎÁÍÈ×Î-ÁÓÄ²ÂÅËÜÍÈÉ 
ÊÎÌÁ²ÍÀÒ Ê²ÁÅÐ» íà âóë. Íîâîêîñòÿíòèí³âñüê³é, 
4-à â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ïëîùåþ 
2,9596 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà), ÿêà 
ïåðåáóâàº â îðåíä³ â³äêðèòîãî àêö³îíåðíîãî 
òîâàðèñòâà «Âèðîáíè÷î-áóä³âåëüíèé êîìá³íàò 
Ê²ÁÅÐ» íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè â³ä 12.08.2003 ¹ 78-6-00106 (ç³ çì³íàìè ³ 

äîïîâíåííÿìè), çã³äíî ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê 
äî ð³øåííÿ) (Ê-28215).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âñüêå 
³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî» íà âóë. Ïóõ³âñüê³é ó 
Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 20,86 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ 
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 

ïðîìèñëîâîãî âóçëà çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ 
(äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-28040).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ, 
âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3. Ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê â³ä 10.10.2007 ¹ 72-6-00448 (ç³ çì³íàìè 
âíåñåíèìè äîãîâîðîì â³ä 11.09.2015 ¹ 719), 
óêëàäåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà 
òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ 
«ßíêîì», ç ìîìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äî-
ãîâîðó îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òîâàðèñòâó ç 
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÀÂÒÎÁÀÍÑÅÐÂ²Ñ» 
(ëèñò-çãîäà òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ «ßíêîì» â³ä 19.01.2016 ¹ 28).

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðàâî 
êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè ìîæå 
áóòè ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 141, 143 
Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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Про відмову 
у наданні дозволу 

на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянину 
Кардашу Василю Васильовичу 
на вул. Свято-Георгіївській, 41 

у Голосіївському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 366/2588 від 25 травня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Кардашу Василю Васильовичу на вул. Свято-Георгіївській, 41 у Голосіївському районі м. Києва 
та додані документи, враховуючи витяг з протоколу № 13 засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування від 29.06.2016, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу 
України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель 
державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-
ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Êàðäàøó Âàñè-
ëþ Âàñèëüîâè÷ó íà âóë.Ñâÿòî-Ãåîðã³¿âñüê³é, 41 
ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,10 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-

íÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ 
ñïîðóä (Ê-23834).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про відмову 
у наданні дозволу 

на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 
громадянину Морозу Івану Анатолійовичу 

у Голосіївському районі м. Києва 
для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 367/2589 від 25 травня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Морозу Івану Анатолійовичу у Голосіївському районі м. Києва та додані документи, враховуючи 
те, що в клопотанні немає згоди землекористувача на вилучення земельної ділянки, керуючись статтями 9, 118 
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз-
межування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-
ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ìîðîçó ²âàíó 
Àíàòîë³éîâè÷ó ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,10 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-27145).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Про відмову 
у наданні дозволу 

на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянину 
Морозу Івану Анатолійовичу 

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

господарських будівель 
і споруд

Рішення Київської міської ради № 368/2590 від 25 травня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Морозу Івану Анатолійовичу у Голосіївському районі м. Києва та додані документи, врахову-
ючи те, що земельна ділянка знаходиться в користуванні інших фізичних осіб (лист від ОСН «Комітет мікрорайону 
«Чапаєвка» від 30.05.2016 № 132), керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», 
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-
ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ìîðîçó ²âàíó 
Àíàòîë³éîâè÷ó ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,10 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-27148).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про відмову
у наданні дозволу

на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянину Лисенку Віктору Олеговичу 
у мікрорайоні Жуляни 

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

жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 369/2591 від 25 травня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Лисенку Віктору Олеговичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва та додані 
документи, враховуючи те, що до клопотання не додано документів, які посвідчують право власності на нерухоме 
майно, розташоване на земельній ділянці, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної 
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська 
міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-
ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-
íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ëèñåíêó 
Â³êòîðó Îëåãîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,10 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-

íÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ 
ñïîðóä (Ê-28637).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про відмову 
у наданні дозволу 

на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 
громадянину Супруну Дмитру Ігоровичу 

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

жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 370/2592 від 25 травня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Супруну Дмитру Ігоровичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва та додані 
документи, оскільки частина земельної ділянки перебуває у приватній власності, та враховуючи категоричну ви-
могу органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Жуляни» м. Києва від 21.12.2016 № 35/12-55 щодо 
недопущення відведення земельних ділянок, якими вони користуються, іншим громадянам, керуючись статтями 9, 
118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ñóïðóíó Äìèòðó ²ãîðîâè÷ó 
ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,09 ãà (çåìåëüíà 
ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-28644).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про відмову 
у наданні дозволу 

на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

Київському комунальному 
виробничому підприємству «Міськпаливо» 

на вул. Заболотного, 162 
у Голосіївському районі м. Києва 
для будівництва, експлуатації та 

обслуговування автозаправного комплексу (АЗК)
Рішення Київської міської ради № 371/2593 від 25 травня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки Київському комунальному виробничому підприємству «Міськпаливо» на вул. Заболотного, 162 у Голосіїв-
ському районі м. Києва та додані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає Генеральному 
плану міста Києва, а саме: територія за функціональним призначенням належить до території вулиць і доріг (витяг 
з містобудівного кадастру від 28.10.2014 № 055-1867/15/12-03-14), керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного 
кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 
земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-
ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó 
âèðîáíè÷îìó ï³äïðèºìñòâó «Ì³ñüêïàëèâî» íà 
âóë. Çàáîëîòíîãî, 162 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 1,04 ãà (çåìåëüíà 
ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â îðåíäó íà 10 ðîê³â äëÿ 

áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 
àâòîçàïðàâíîãî êîìïëåêñó (ÀÇÊ) (Ê-23542).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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Про відмову 
у наданні дозволу 

на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 
громадянину Козаченку Сергію Івановичу 

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

жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 372/2594 від 25 травня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Козаченку Сергію Івановичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва та додані 
документи, оскільки частина земельної ділянки перебуває у приватній власності та враховуючи невідповідність 
клопотання вимогам статті 121, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», 
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-
ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Êîçà÷åíêó 
Ñåðã³þ ²âàíîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,16 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-

íÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ 
ñïîðóä (Ê-28669).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про відмову 
у наданні дозволу 

на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянину Гудзю Віктору Івановичу 
у мікрорайоні Жуляни 

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

жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 373/2595 від 25 травня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Гудзю Віктору Івановичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва та додані 
документи, оскільки частина земельної ділянки перебуває у приватній власності та враховуючи категоричну ви-
могу органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Жуляни» м. Києва від 21.12.2016 № 35/12-55 щодо 
недопущення відведення земельних ділянок, якими вони користуються, іншим громадянам, керуючись статтями 9, 
118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ãó-
äçþ Â³êòîðó ²âàíîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,08 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ 
æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä (Ê-28679).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Про відмову 
у наданні дозволу 

на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 
громадянці Ярош Ірині Іванівні 

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

жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 374/2596 від 25 травня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянці Ярош Ірині Іванівні у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва та додані документи, 
враховуючи те, що рішенням Київської міської ради земельна ділянка передана у приватну власність, керуючись 
статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-
ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ ßðîø ²ðèí³ ²âà-
í³âí³ ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,08 ãà 
(çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü 
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî 

áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä 
(Ê-28615).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про відмову 
у наданні дозволу 

на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 
громадянину Пацуку Василю Петровичу 

у мікрорайоні Жуляни 
у Солом’янському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 375/2597 від 25 травня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Пацуку Василю Петровичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва та додані 
документи, враховуючи те, що рішенням Київської міської ради земельна ділянка передана у приватну власність, 
керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâå-
äåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ïàöóêó 
Âàñèëþ Ïåòðîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,12 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-

íÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ 
ñïîðóä (Ê-28646).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про відмову 
у наданні дозволу 

на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 
громадянину Магомедову Рустаму Яхьяєвичу 

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

жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 376/2598 від 25 травня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Магомедову Рустаму Яхьяєвичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва та до-
дані документи, оскільки частина земельної ділянки перебуває у приватній власності та враховуючи те, що частина 
земельної ділянки потрапляє до Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та концепції формування 
зелених насаджень в центральній частині міста, затверджених рішенням Київської міської ради від 19.07.2005 
№ 806/3381, чинність яких продовжено до 31.12.2017 згідно з рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 
№ 572/572, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини 
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ìàãîìåäîâó Ðóñòàìó ßõüÿ-
ºâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,16 ãà 
(çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ 
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-28578).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про відмову 
у наданні дозволу на розроблення 

проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

громадянину Стовбану Станіславу Володимировичу 
у мікрорайоні Жуляни 

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

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 377/2599 від 25 травня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Стовбану Станіславу Володимировичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва 
та додані документи, оскільки частина земельної ділянки перебуває у приватній власності, керуючись статтями 9, 
118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-
ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ñòîâáàíó 
Ñòàí³ñëàâó Âîëîäèìèðîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ 
Æóëÿíè ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,07 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-28586).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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Про відмову 
у наданні дозволу 

на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

громадянину Макогону Максиму Валентиновичу 
у мікрорайоні Жуляни 

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

жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 378/2600 від 25 травня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Макогону Максиму Валентиновичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва та 
додані документи, оскільки частина земельної ділянки перебуває у приватній власності, керуючись статтями 9, 118 
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз-
межування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-
ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ìàêîãîíó 
Ìàêñèìó Âàëåíòèíîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè 
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,09 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-

íÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ 
ñïîðóä (Ê-28589).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про відмову 
у наданні дозволу 

на розроблення проекту 
землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Йосипенко Ірині Орестівні 

у мікрорайоні Жуляни 
у Солом’янському районі м. Києва 

для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 379/2601 від 25 травня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянці Йосипенко Ірині Орестівні у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва та додані до-
кументи, оскільки частина земельної ділянки перебуває у приватній власності, керуючись статтями 9, 118 Земельного 
кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 
земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Éîñèïåíêî ²ðèí³ Îðåñò³âí³ ó 
ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,14 ãà (çåìåëüíà 
ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-28605).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Про відмову 
у наданні дозволу 

на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 
громадянину Яремчуку Сергію Миколайовичу 

у мікрорайоні Жуляни 
у Солом’янському районі м. Києва 

для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 380/2602 від 25 травня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Яремчуку Сергію Миколайовичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва та 
додані документи, оскільки частина земельної ділянки перебуває у приватній власності, керуючись статтями 9, 118 
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз-
межування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-
ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó ßðåì÷óêó 
Ñåðã³þ Ìèêîëàéîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,16 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-

íÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ 
ñïîðóä (Ê-28720).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про відмову 
у наданні дозволу 

на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 
громадянину Крайнову Анатолію Анатолійовичу 

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

жилого будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 381/2603 від 25 травня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Крайнову Анатолію Анатолійовичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва та 
додані документи, оскільки частина земельної ділянки перебуває у приватній власності, керуючись статтями 9, 118 
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз-
межування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðî-
áëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Êðàéíîâó 
Àíàòîë³þ Àíàòîë³éîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè 
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,17 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-

íÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ 
ñïîðóä (Ê-28736).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про відмову 
у наданні дозволу 

на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Гуку Андрію Осиповичу 

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

жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 382/2604 від 25 травня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Гуку Андрію Осиповичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва та додані доку-
менти, оскільки частина земельної ділянки перебуває у приватній власності та враховуючи те, що частина земельної 
ділянки потрапляє до Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та концепції формування зелених на-
саджень в центральній частині міста, затверджених рішенням Київської міської ради від 19.07.2005 № 806/3381, 
чинність яких продовжено до 31.12.2017 згідно з рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 № 572/572, ке-
руючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ãóêó 
Àíäð³þ Îñèïîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,17 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-

íÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ 
ñïîðóä (Ê-28616).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про відмову 
у наданні дозволу 
на розроблення 

проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

громадянину Федюніну Вадиму Віталійовичу 
у мікрорайоні Жуляни 

у Солом’янському районі м. Києва 
для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 383/2605 від 25 травня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Федюніну Вадиму Віталійовичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва та 
додані документи, оскільки частина земельної ділянки перебуває у приватній власності, керуючись статтями 9, 118 
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз-
межування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-
ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ôåäþí³íó 
Âàäèìó Â³òàë³éîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,10 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-

íÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ 
ñïîðóä (Ê-28635).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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Про відмову 
у наданні дозволу 

на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

громадянину Лопатюку Андрію Григоровичу 
у мікрорайоні Жуляни 

у Солом’янському районі м. Києва 
для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 384/2606 від 25 травня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Лопатюку Андрію Григоровичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва та до-
дані документи, оскільки частина земельної ділянки перебуває у приватній власності, керуючись статтями 9, 118 
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз-
межування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðî-
áëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ëîïàòþêó 
Àíäð³þ Ãðèãîðîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,16 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-

íÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ 
ñïîðóä (Ê-28763).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про відмову 
у наданні дозволу 

на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 
громадянці Капорик Юлії Миколаївні 

у мікрорайоні Жуляни 
у Солом’янському районі м. Києва 

для будівництва 
та обслуговування 
жилого будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 385/2607 від 25 травня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянці Капорик Юлії Миколаївні у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва та додані до-
кументи, оскільки частина земельної ділянки перебуває у приватній власності, керуючись статтями 9,118 Земельного 
кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 
земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Êàïîðèê Þë³¿ Ìèêîëà¿âí³ ó 
ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,14 ãà (çåìåëüíà 
ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-28626).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Про відмову 
у наданні дозволу 

на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 
громадянину Дубягіну Олегу Вікторовичу 

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

жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 386/2608 від 25 травня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Дубягіну Олегу Вікторовичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва та додані 
документи, оскільки частина земельної ділянки перебуває у приватній власності, керуючись статтями 9, 118 Земельного 
кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 
земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðî-
áëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-
íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Äóáÿã³íó 
Îëåãó Â³êòîðîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,09 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-

íÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ 
ñïîðóä (Ê-28574).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про відмову 
у наданні дозволу 

на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

громадянину Поліщуку Валерію Васильовичу 
у мікрорайоні Жуляни 

у Солом’янському районі м. Києва 
для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 387/2609 від 25 травня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Поліщуку Валерію Васильовичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва та додані 
документи, враховуючи те, що частина земельної ділянки перебуває у приватній власності, керуючись статтями 9, 
118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðî-
áëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ïîë³ùóêó 
Âàëåð³þ Âàñèëüîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,13 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-

íÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ 
ñïîðóä (Ê-28676).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про відмову 
у наданні дозволу 

на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 
громадянину Пурікову Євгену Борисовичу 

у мікрорайоні Жуляни 
у Солом’янському районі м. Києва 

для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 388/2610 від 25 травня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Пурікову Євгену Борисовичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва та додані 
документи, враховуючи те, що рішенням Київської міської ради земельна ділянка передана у приватну власність, 
керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðî-
áëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ïóð³êîâó 
ªâãåíó Áîðèñîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,10 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ 
ñïîðóä (Ê-28685).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про відмову 
у наданні дозволу 

на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 
громадянину Гетьману Олексію Юрійовичу 

у мікрорайоні Жуляни 
у Солом’янському районі м. Києва 

для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 389/2611 від 25 травня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Гетьману Олексію Юрійовичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва та додані 
документи, враховуючи те, що рішенням Київської міської ради земельна ділянка передана у приватну власність, 
керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðî-
áëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ãåòüìàíó 
Îëåêñ³þ Þð³éîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,13 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-

íÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ 
ñïîðóä (Ê-28643).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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Про відмову 
у наданні дозволу 

на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 
громадянину Олійнику Володимиру Миколайовичу 

у мікрорайоні Жуляни 
у Солом’янському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 390/2612 від 25 травня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Олійнику Володимиру Миколайовичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м.Києва 
та додані документи, оскільки частина земельної ділянки рішенням Київської міської ради передана у приватну 
власність, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини 
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-
ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Îë³éíèêó 
Âîëîäèìèðó Ìèêîëàéîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ 
Æóëÿíè ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,11 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-28576).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про відмову 
у наданні дозволу 

на розроблення проекту 
землеустрою 

щодо відведення 
земельної ділянки 

громадянину Лясковському Олександру Миколайовичу 
у мікрорайоні Жуляни 

у Солом’янському районі м. Києва 
для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 391/2613 від 25 травня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Лясковському Олександру Миколайовичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м.Києва 
та додані документи, враховуючи те, що земельна ділянка перебуває у приватній власності на підставі свідоцтва про 
право на спадщину за заповітом, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», 
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-
ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ëÿñêîâñüêîìó 
Îëåêñàíäðó Ìèêîëàéîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè 
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,12 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ 
æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä (Ê-28677).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Про відмову 
у наданні дозволу 

на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 
громадянину Ломову Юрію Володимировичу 

у мікрорайоні Жуляни 
у Солом’янському районі м. Києва 

для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 392/2614 від 25 травня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Ломову Юрію Володимировичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва та 
додані документи, оскільки частина земельної ділянки перебуває у приватній власності, керуючись статтями 9, 118 
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз-
межування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-
ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ëîìîâó Þð³þ 
Âîëîäèìèðîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,11 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-

íÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ 
ñïîðóä (Ê-28591).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про відмову 
у наданні дозволу на розроблення 

проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

громадянину Вісханову Гусейну Хамзатовичу 
у мікрорайоні Жуляни 

у Солом’янському районі м. Києва 
для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 393/2615 від 25 травня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Вісханову Гусейну Хамзатовичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва та 
додані документи, оскільки частина земельної ділянки перебуває у приватній власності, керуючись статтями 9, 118 
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз-
межування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-
ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Â³ñõàíîâó 
Ãóñåéíó Õàìçàòîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,10 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-

íÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ 
ñïîðóä (Ê-28602).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про відмову 
у наданні дозволу 

на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 
громадянину Толочку Віктору Анатолійовичу 

у мікрорайоні Жуляни 
у Солом’янському районі м. Києва 

для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 394/2616 від 25 травня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Толочку Віктору Анатолійовичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва та 
додані документи, оскільки частина земельної ділянки перебуває у приватній власності, керуючись статтями 9, 118 
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз-
межування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-
ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Òîëî÷êó Â³-
êòîðó Àíàòîë³éîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,13 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ 
ñïîðóä (Ê-28629).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про відмову 
у наданні дозволу 

на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

громадянину Вакуловському Олегу Борисовичу 
у мікрорайоні Жуляни 

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

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 395/2617 від 25 травня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Вакуловському Олегу Борисовичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва та 
додані документи, враховуючи те, що частина земельної ділянки перебуває у приватній власності, керуючись статтями 
9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-
ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Âàêóëîâñüêîìó 
Îëåãó Áîðèñîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,11 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-

íÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ 
ñïîðóä (Ê-28711).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

До уваги роботодавців м. Києва!
У відповідності до п.37 «Порядку проведення розслідування та ведення 

обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» 
затвердженого Постановою КМУ від 30.11.2011р. № 1232 ( далі – Порядок) про 
груповий нещасний випадок, нещасний випадок зі смертельним наслідком, 
нещасний випадок, що спричинив тяжкі наслідки, випадок смерті роботодавець 
зобов'язаний протягом однієї години повідомити з використанням засобів 
зв'язку та протягом 3-х годин подати на паперовому носії повідомлення.

Спеціальне розслідування нещасного випадку проводиться комісією, 
утвореною територіальним органом Держпраці за місцезнаходженням підпри-
ємства або за місце настання нещасного випадку (склад комісії: представники 
Фонду за місцезнаходженням підприємства, органу управління підприємства, 
роботодавця, первинної профспілки та інші). Потерпілий, члени його сім'ї не 
входять до складу комісії з розслідування, але мають право брати участь у 
засіданнях спеціальної комісії.

Спеціальне розслідування, у відповідності до вимог п.41 Порядку, прово-
диться протягом 10 робочих днів. У разі потреби зазначений строк може бути 
продовжений органом, який утворив комісію (Головне управління Держпраці).

Спеціальна комісія у відповідності до п.42 зобов'язана:
- обстежити місце настання нещасного випадку, одержати письмові по-

яснення потерпілого;
- опитати осіб – свідків нещасного випадку;
- визначити відповідність умов праці та її безпеки вимогам законодавства 

про охорону праці;
- з'ясувати обставини та причини настання нещасного випаду;
- вивчити первинну медичну документацію;
- визначити, пов'язаний чи не пов'язаний нещасний випадок з виробництвом;
- установити осіб, які допустили порушення вимог законодавства про 

охорону праці, а також розробити план заходів щодо запобігання подібним 
нещасним випадкам;

- зустрітись з потерпілим або членами його сім'ї щодо роз'яснення їх прав 
у зв'язку з настанням нещасного випадку.

У відповідності до п.47 за результатами спеціального розслідування склада-
ються акти за ф.ф.Н-5 та Н-1. Кількість примірників актів визначається залежно 
від кількості потерпілих та органів, яким вони надсилаються.

Управління ВД ФССНВ у м. Києві 
http://fssnv.kiev.ua/

07.08.2017 о 10.40 в приміщенні Окружного адміністративного суду 
м. Києва (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 81-а, зал судового засі-
дання №120) відбудеться розгляд справи №826/14199/16 за позовом 
гр. Корнацького А.О. до заступника директора Департаменту земельних 
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради Томашевської М.О., 
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації), Київської міської ради про 
визнання таким, що не відповідає правовому акту вищої юридичної сили 
та нечинним рішення Київської міської ради від 04.03.2015 №195/1060 
"Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 28.02.2013 
№63/9120 "Про тимчасовий порядок передачі (надання) земельних ді-
лянок у користування або у власність із земель комунальної власності 
у м. Києві" в частині, а саме абзаци з другого по п'ятий пункту другого 
статті 5 розділу 2, підпункт 2.2 пункту другого статті 5 розділу 2, пункт 
третій статті 5 розділу 2, пункт п'ятий статті 5 розділу 2 Порядку передачі 
(надання) земельних ділянок у користування або у власність із земель 
комунальної власності у м. Києві, що є додатком 1 до рішення Київської 
міської ради від 28.02.2013 №63/9120 "Про тимчасовий порядок передачі 
(надання) земельних ділянок у користування або у власність із земель 
комунальної власності у м. Києві".

TOB «УБК-Сервіс» інформує про зміни розміру тарифів на послуги 
з утримання будинків, споруд та прибудинкової території, 

за наступними адресами:
- просп. В.Лобановського, 4-а – 7,13 грн/м2.
- просп. В.Лобановського, 4-б – 6,58 грн/м2.
- просп. В.Лобановського, 4-в – 7,09 грн/м2.
- просп. В.Лобановського, 4-г – 6,98 грн/м2.
Зауваження та пропозиції просимо надсилати протягом 14 днів з дня 

поблікації за адресою: 03037, м. Київ, пр-т В.Лобановського, 4-а

Оголошення про намір передати в оренду наступні об'єкти, що належать до сфери управління Деснянської 
районної в місті Києві державної адміністрації:

1) просп. Маяковського, 45, загальна площа – 198,70 кв.м, 1 поверх, вартість об'єкта оренди – 3725320,00 грн, 
мета використання за заявою ініціатора оренди – розміщення торговельного об'єкта з продажу непродовольчих 
товарів з орендною ставкою – 18% та торговельного об'єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної 
групи, з орендною ставкою – 8%, місячна орендна плата (без ПДВ) – 14659,74 грн, термін оренди 2 роки 364 дні.

2) вул. Закревського, 47, загальна площа – 23,20 кв.м, рампа, вартість об'єкта оренди – 189100,00 грн, мета 
використання за заявою ініціатора оренди – розміщення суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність зі збору 
та сортування вторинної сировини та склопосуду з орендною ставкою – 5%, місячна орендна плата (без ПДВ) – 
787,92 грн, термін оренди 2 роки 364 дні.

Відповідно до рішення Київської міської ради від 21.04.2015 № 415/1280, місячна орендна плата без (ПДВ) у 
грн коригується на індекс інфляції. Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового 
використання приміщення, які передбачають більші орендні ставки згідно з Методикою розрахунку орендної плати 
за майно територіальної громади міста Києва.

Балансоутримувач — комунальне підприємство «Ватутінськінвестбуд» розташоване за адресою: вул. Елек-
тротехнічна, 11. Прийом заяв про оренду нежитлових приміщень проводиться – 10 робочих днів з дня публікації 
оголошення. Заяви про оренду приймаються за адресою: 02225, м. Київ, просп. Маяковського, 29, Деснянська 
районна в місті Києві державна адміністрація, каб. 220. Отримати довідкову інформацію можна за тел.: 546-20-51, 
546-20-71, 546-07-49.
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô³ë³ïïîâ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. 
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó. 
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Індекс щоденного випуску 61308

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
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У столиці відбулися Перші 
«Посиденьки із соціальним працівником»
У ПОНЕДІЛОК представників ЗМІ 
запросили до Київського міського 
центру соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді (КМЦСССДМ) на 
Перші «Посиденьки із соціальним 
працівником». Центр започаткував 
практику проведення «Посиде-
ньок», де в неформальній атмо-
сфері обговорюватимуть нагальні 
проблеми формування та розвитку 
механізму надання соцпослуг для 
дітей, молоді та сімей столиці. 

Першу зустріч присвятили по-
пуляризації сімейних форм ви-
ховання. У «Посиденьках» взяли 
участь психолог, соцпрацівник 
КМЦСССДМ Любов Лоріашвілі, 
начальник відділу сімейних форм 
виховання Служби у справах дітей 
та сім’ї КМДА Валентина Березіна, 
представник МБО «Партнерство 
кожній дитині» Лариса Стрига, яка 
разом із соціальними службами 
опікується проблемою впроваджен-
ня патронатних сімей. Також від-
верті відповіді представникам ЗМІ 
щодо власного досвіду створення 
та функціонування дитбудинків 
сімейного типу надали мами-ви-
хователі закладів із Солом’янського 

району з родини Басараб та з Шев-
ченківського району з родини Фе-
дорових. 

Під час зустрічі йшлося про 
різницю між різними формами 
сімейного виховання, зокрема 
усиновлення, взяття дитини під 
опіку, піклування, створення при-
йомних і патронатних родин, дит-
будинків сімейного типу. У ході 
«посиденьок» обговорювалися 
«плюси» та «мінуси» кожної із 
форм. Особливу дискусію викли-
кало питання матеріальної вина-

городи від держави батькам, які 
утворили сімейну форму. 

«У будь якому-випадку державі 
навіть економічно більш вигідно, 
щоб дитина виховувалася у сімей-
ній формі. Не кажучи вже про те, 
що пріоритетом соцполітки нашої 
держави є підтримка таких форм 
виховання. Cистема інтернатних 
закладів уже довела свою неспро-
можність, Україна переходить до 
європейського підходу у вихованні 
дітей у сім’ї», – зауважила Любов 
Лоріашвілі 

До Дня Незалежності України 
у Києві проведуть фестиваль 
клумб на воді
ДНЯМИ  на озері у парку «Перемога» Дніпровського району 
столиці з’явилась унікальна плавча клумба розміром близько 4 
кв. м. Для її створення київські зеленбудівці використали понад 
600 одиниць квітів. Її загальна площа складає близько 4 кв. м. 
Для виготовлення використано 16 листів касет із пінопласту, 
близько 600 бегоній. Формування клумби тривало 2 тижні. Во-
дойму в парку «Перемога» було обрано для втілення проекту, 
оскільки вона є закритою з непроточною водою. 

Плаваюча клумба має низку переваг, наприклад: виконує 
функцію фільтрату, що очищає водойму і не дає розростатися 
водоростям. Коренева система всмоктує воду, а разом із нею 
відходи життєдіяльності рослинних і тваринних організмів. 

«У нас народилася ідея вже цього року, орієнтовно до 24 
серпня, провести фестиваль композицій на воді. «Київзеленбуд» 
запрошує долучитися всіх до участі у ньому, створивши власну 
клумбу», – заявив гендиректор КО «Київзеленбуд» Михайло 
Наконечний. 

Заявки можна подавати на електронну скриньку press@
kievzelenvud.com або за тел.272-40-18 

У п’ятницю національну збірну урочисто 
проведуть на XXII літні Дефлімпійські ігри

БІЛЬШІСТЬ питань, що потре-
бували вирішення при підготовці 
проводів дефлімпійської збірної, 
вирішені. Про це йшлося під час 
наради за участі першого заступ-
ника голови КМДА Геннадія Пліса, 

першого заступника Міністра молоді 
та спорту України Миколи Дане-
вича, президента Національного 
комітету спорту інвалідів України 
(Національного паралімпійського 
комітету України), Уповноваженого 

президента з прав людей із інвалід-
ністю Валерія Сушкевича. 

«Ми обговорили кожен пункт 
цього заходу і бачимо, що завдання 
опрацьовані. Це означає, що рівень 
відповідальних і організаторів висо-
кий, кожен розуміє, наскільки важли-
во не просто зробити все  правильно, 
але й подбати про найвищу якість 
роботи», – підкреслив Геннадій Пліс. 

Нагадаємо, що XXII літні Дефлім-
пійські ігри пройдуть із 18 до 30 липня 
у м. Самсун (Туреччина). У змаганнях 
візьмуть участь близько п’яти тисяч 
глухих спортсменів і з вадами слуху 
зі 109 країн світу. Українці вперше 
братимуть участь у 15-ти видах спор-
ту. До складу національної збірної 
увійшли 219 спортсменів і 71 тренер. 

Урочиста церемонія проводів на-
ціональної дефлімпійської збірної 
команди України відбудеться о 20.00 
14 липня на Поштовій площі 

На Русанівському каналі 
запрацювали 12 світло-
музичних фонтанів 
В АКВАТОРІЇ Русанівського каналу відновлено роботу фонтанного 
комплексу. Він включає у себе 12 світло-музичних водограїв. Вони 
працюватимуть щодня крім понеділка, а світло-музичне шоу чекає 
на мешканців у п’ятницю та суботу з 21.30 до 23.00. 

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, міській 
владі вдалося відновити роботу усіх найбільших водограїв столиці. 

«Нагадаю, що першу чергу Русанівських фонтанів мер Києва Ві-
талій Кличко відкрив ще в травні минулого року, пообіцявши повне 
відновлення роботи комплексу. Тому ще торік був розроблений 
проект усіх черг будівництва. Водограї працюють синхронно, ви-
сота струменя сягає 30 метрів, вони мають вечірнє підсвічування 
та музичний супровід», – зазначив Петро Пантелеєв. 

Загальна сума будівництва складає близько 13 млн грн 

У місті з’явиться два нових ОСН
НА ПЛЕНАРНОМУ засіданні Київради депутати 
створили два органи самоорганізації населення. 

Створюються наступні ОСН: «Будинковий комі-
тет «Вулиця Борисоглібська, 8/13» (Подільський), 
«Будинковий комітет «Вулиця Івана Кудрі, 38-а» 
(Печерський район). 

Окрім того, Київрада відмовила у наданні дозволу 
на створення органу самоорганізації населення «Ву-
личний комітет «Вулиця Чабанівська» (Голосіївський), 
оскільки було встановлено факт фальсифікації доку-
ментів. Зокрема у списку учасників зборів жителів за 
місцем проживання підтверджено реєстрацію лише 
однієї особи з двадцяти. 

Передбачається, що нові ОСН створюватимуть 
умови для участі киян у вирішенні питань місцевого 
самоврядування, організовуватимуть на добровільних 
засадах участь населення у заходах щодо ремонту 
приміщень загального користування. Також ОСН 
мають контролювати надання мешканцям ЖКП та 
якість проведених у будинку ремонтних робіт. 

Окрім того, органи самоорганізації населення 
опікуються громадянами похилого віку, інвалідами, 
сім’ями загиблих воїнів, малозабезпеченими та бага-
тодітними родинами, і можуть вносити пропозиції 
до Київради щодо покращення забезпечення цих 
категорій громадян 
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