
СЬОГОДНІ у Туреччині стар-
тують ХХІІІ літні Дефлімпійські 
ігри. Серед учасників престижних 
міжнародних змагань і 290 спортс-
менів з України. Напередодні ігор 
у столиці відбулися урочисті про-
води дефлімпійців. Участь у це-
ремонії взяли міністр молоді та 
спорту Ігор Жданов, заступник 
голови Адміністрації Президента 
України Ростислав Павленко, пер-
ший заступник голови Комітету 
Верховної Ради з питань сім’ї, 
молодіжної політики, спорту та 
туризму народний депутат Микола 
Величкович, Київський міський 
голова Віталій Кличко, президент 
Національного комітету спорту 
інвалідів України Валерій Сушке-

вич, президент Федерації спорту 
глухих Леонід Косицький. 

М і н і с т р 
спорту  Ігор 
Жданов передав 
спортсменам та 
тренерам вітан-
ня від Прем’єр-
міністра Украї-
ни Володимира 
Гройсмана, а та-
кож від себе осо-
бисто: «Підкорюючи п’єдестал у ту-
рецькому місті Самсун, пам’ятайте, 
що ви – нащадки славного козаць-
кого роду. Кожна ваша спортивна 
перемога є внеском у боротьбу за 
свободу та незалежність Батьківщи-
ни. Міністерство молоді та спорту 

разом з Національним комітетом 
спорту інвалідів та спортивною 
федерацією глухих зробили все 
можливе, щоб допомогти в підго-
товці, підставити вам своє надійне 
плече. Знаю, що сила, незламна 
воля та патріотизм – у вас у кро-
ві. Ви неодноразово доводили це 
усьому світові, будучи відданими 
синами та доньками України. Тож 
нехай мільйони сердець і підтримка 
співвітчизників, що вболіватимуть 
за вас, додадуть ще більшої впев-
неності та віри у перемогу в ім’я 
української держави!» 

Під час при-
вітання спортс-
менів мер Києва 
Віталій Кличко 
зазначив, що у 
Туреччині на 
Дефлімпійських 
іграх неоднора-
зово піднімати-
меться переможний жовто-блакит-
ний прапор і лунатиме переможний 
український гімн. 

Міський голова наголосив, що на 
Поштовій площі зібралися люди, 
щоб висловити свою підтримку 
тим, хто в напружених турнірах 
виборов право представляти нашу 
країну на престижних міжнарод-
них змаганнях. 

Віталій Кличко від імені киян 
висловив повагу спортсменам та 

наголосив, що усі співвітчизники 
ними пишаються. Він додав, що 
Україна вболіватиме і триматиме 
кулачки за наших дефлімпійців 
та чекатиме перемог збірної на 
майбутніх літніх іграх 

До Туреччини, за нагородами! 
 � У столиці урочисто провели національну збірну команду 

України на ХХІІІ літні Дефлімпійські ігри

У суботу ввечері на Поштовій площі відбулися 
урочисті проводи національної збірної на 
XXIII літні Дефлімпійські ігри, які пройдуть у 
турецькому місті Самсун з 18 до 30 липня. У 
змаганнях візьмуть участь майже п’ять тисяч 
спортсменів із вадами слуху зі 109 країн світу. 
Національна дружина вперше за дефлімпійську 
історію України буде такою чисельною – 290 осіб. 
Вітчизняні атлети-дефлімпійці вперше братимуть 
участь у 16 видах спорту.

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»

Київ лідирує за кількістю 
поданих громадських 
проектів
У рамках Громадського бюджету було 
зареєстровано більш ніж 800 проектів на 
загальну суму понад 1 млрд грн. Про це 
учора під час прес-сніданку повідомив 
заступник міського голови — секретар 
Київради Володимир Прокопів. Він за-
значив, що дві третини поданих проектів 
— великі, тобто вартість їхньої реалізації 
складатиме від 400 тис. грн до 2 млн грн. 

«Ми маємо позитивну статистику — 
цьогоріч зареєстровано у півтора рази 
більше проектів, ніж торік. Це свідчить 
про те, що Громадський бюджет набирає 
обертів і стає дедалі популярнішим. Звісно 
ми на це і розраховували, тому на реа-
лізацію проектів виділили удвічі більше 
коштів — 100 млн грн. До речі, найбільше 
проектів, як і минулого року, подано в 
розділах «освіта» та «спорт». Найменше 
ініціатив – «безпека та громадський по-
рядок», – зазначив Володимир Прокопів. 

За його словами, найбільше ініціатив 
зареєстровано від Дніпровського, Шев-
ченківського та Голосіївського районів. 
Найменше — від Печерська. Щоправда, 
наразі ще триває попередній збір підписів. 
Так, малі проекти мають отримати 50 голо-
сів. Великі – 200. 

«Ініціативи, що подолали цей поріг, 
мають пройти експертну оцінку у відпо-
відних розпорядників бюджетних коштів 
на предмет можливості їх реалізації, лише 
після цього їх допустять до головного 
голосування. До речі, голосування стартує 
наприкінці вересня, кияни зможуть підтри-
мати одразу 5 вподобаних ініціатив. Наразі 
вже майже 600 проектів опубліковані в 
системі і по них триває попередній збір 
підписів», – уточнив секретар Київради. 

Наразі міська влада розглядає можли-
вість збільшення фінансування наступного 
Громадського бюджету. 

«Торік ми отримали 62 проекти-пере-
можці. Три з них уже реалізовані повністю, 
ще 4 – практично на завершальній стадії, по 
багатьом проведені тендерні закупки. Хочу 
зауважити, що місто працює не тільки над 
виконанням проектів Громадського бюджету. 
Ми розглядаємо поступове збільшення 
кошторису для ініціатив киян. Якщо на 
старті, на реалізацію містян у 2017 році, ми 
закладали 50 млн грн, то на наступний рік 
уже передбачили 100 млн грн. А у 2019-му 
ця сума може зрости до 150 млн грн», – за-
значив голова постійної комісії Київради з 
питань бюджету то соціально-економічного 
розвитку Андрій Странніков. 

Загалом, у Києві подано найбільшу 
кількість проектів на найбільшу суму. Та-
кож столиця серед усіх українських міст 
виділила найбільше коштів на реалізацію 
громадських ініціатив.

У суботу в столиці урочисто проводжали національну збірну України на XXIII літні Дефлімпійські ігри, які пройдуть у турецькому місті Самсун із 18 до 30 липня
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Спортсмени України 
братимуть участь у 16 з 21 
видів спорту, представлених 
на Іграх у тому числі у 16 
індивідуальних та у п’яти 
командних (бадмінтон, 
баскетбол (чоловіки/жінки), 
боротьба вільна та греко-
римська, боулінг, волейбол 
(чоловіки/жінки), дзюдо, 
карате, стрільба кульова, легка 
атлетика, плавання, пляжний 
волейбол (чоловіки/жінки), 
спортивне орієнтування, теніс 
настільний, тхеквондо, футбол 
(чоловіки). Загалом у змаганнях 
візьмуть участь майже п’ять 
тисяч спортсменів з вадами 
слуху із 109 країн світу. 

До складу національної 
збірної команди України 
увійшли: 219 спортсменів 
з вадами слуху, з них – 54 
з Києва, 58 тренерів, лікарів, 
масажистів, вісім членів штабу, п 
’ять суддів міжнародної категорії 
з баскетболу, тхеквондо, карате, 
дзюдо та боротьби.

довідка «Хрещатика»довідка «Хрещатика»
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Про утворення Центру 
по роботі з дітьми та молоддю 

за місцем проживання 
Печерського району міста Києва

Рішення Київської міської ради № 617/2779 від 22 червня 2017 року
Відповідно до частини другої статті 135, статті 137 Господарського кодексу України, пунктів 30, 31 частини першої 

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 12 Закону України «Про позашкільну освіту», 
постанови Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 року № 433 «Про затвердження переліку типів позашкільних 
навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Óòâîðèòè Öåíòð ïî ðîáîò³ ç ä³òüìè òà 
ìîëîääþ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ Ïå÷åðñüêîãî 
ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà øëÿõîì âèä³ëó êëóá³â çà 
ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî 
ó ì. Êèºâ³ öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, 
ä³òåé òà ìîëîä³ ³ç Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ó ì. 
Êèºâ³ öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé 
òà ìîëîä³ (êîä ªÄÐÏÎÓ 25729156) òà â³äíåñòè 
éîãî äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ 
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

2. Âñòàíîâèòè, ùî Öåíòð ïî ðîáîò³ ç ä³òüìè 
òà ìîëîääþ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ Ïå÷åðñüêî-
ãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà º ïðàâîíàñòóïíèêîì ó 
÷àñòèí³ ìàéíà, ïðàâ òà îáîâ’ÿçê³â Ïå÷åðñüêîãî 
ðàéîííîãî ó ì. Êèºâ³ öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá 
äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³.

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

3.1. Çàòâåðäèòè ðîçïîä³ëü÷èé áàëàíñ â óñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.2. Çàòâåðäèòè ñòàòóò Öåíòðó ïî ðîáîò³ ç 
ä³òüìè òà ìîëîääþ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ Ïå-

÷åðñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà çà ïîãîäæåííÿì 
ç ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç 
ïèòàíü îñâ³òè, íàóêè, ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó 
³ ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç 
ïèòàíü âëàñíîñò³.

4. Ïå÷åðñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é 
àäì³í³ñòðàö³¿:

4.1. Óòâîðèòè êîì³ñ³þ ç âèä³ëó êëóá³â çà ì³ñöåì 
ïðîæèâàííÿ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ó ì. Êèºâ³ 
öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³.

4.2. Ñêëàñòè ðîçïîä³ëü÷èé áàëàíñ òà ïåðåäàòè 
éîãî íà çàòâåðäæåííÿ âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é 
àäì³í³ñòðàö³¿) â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4.3. Çä³éñíèòè ³íø³ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ 
çàõîäè ùîäî âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü îñâ³òè, íàóêè, ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà 
ñïîðòó.    

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 73 (1751), вівторок, 18 липня 2017 р.

Про деякі питання 
безпритульних котів у місті Києві

Рішення Київської міської ради № 615/2777 від 22 червня 2017 року
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про захист 

тварин від жорстокого поводження», з метою вирішення питання щодо регулювання чисельності безпритульних 
тварин гуманними методами та врегулювання відносин у сфері поводження з безпритульними тваринами в місті, в 
межах функцій органу місцевого самоврядування Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Çàáîðîíèòè âèëîâ áåçïðèòóëüíèõ êîò³â íà 
òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà çà âèíÿòêîì:

- íåîáõ³äíîñò³ âæèòòÿ çàõîä³â ðåãóëþâàííÿ 
÷èñåëüíîñò³ áåçïðèòóëüíèõ êîò³â ñïîñîáîì 
ñòåðèë³çàö³¿, çä³éñíåííÿ âàêöèíàö³¿ òà/àáî ç 
ìåòîþ ïðèëàøòóâàííÿ ¿õ äî íîâèõ âëàñíèê³â ³ç 
çàëó÷åííÿì ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàäñüêèõ çîîçà-
õèñíèõ îðãàí³çàö³é;

- îáñòàâèí, ùî ñòâîðþþòü çàãðîçó æèòòþ, 
çäîðîâ’þ òà áåçïåö³ ëþäåé, ç ìåòîþ êàðàíòè-
íóâàííÿ äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ ÷è ñïðîñòóâàííÿ 
çàõâîðþâàíü, ÿêå ïðèçíà÷àº âåòåðèíàðíèé 
ë³êàð â³äïîâ³äíî äî äîâ³äêè âñòàíîâëåíî¿ ôîðìè.

2. Çîáîâ’ÿçàòè êîìóíàëüí³ ï³äïðèºìñòâà ïî 
óòðèìàííþ æèòëîâîãî ôîíäó íå ñòâîðþâàòè 
íàâìèñíèõ ïåðåøêîä äëÿ âèêîíàííÿ êîòàìè 
ôóíêö³¿ ïðèðîäíî¿ äåðàòèçàö³¿, íàäàþ÷è ¿ì äî-
ñòóï äî ï³äâàëüíèõ ïðèì³ùåíü.

3. Â³äïîâ³äàëüíèì îñîáàì, ÿê³ óïîâíîâàæåí³ 
â ñòðóêòóðàõ æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíèõ ï³äïðè-
ºìñòâ ÷è îðãàí³çàö³é, â òîìó ÷èñë³ ÆÁÊ, ÎÑÁÁ, 
çàáåçïå÷óâàòè äîòðèìàííÿ íîðì òà âèìîã åêñ-
ïëóàòàö³¿ ï³äâàë³â, òåõí³÷íèõ ï³äâàë³â ³ ãîðèù, 
çàïîá³ãàòè ³çîëÿö³¿ òàì êîò³â, ùî ìîæå ïðèçâåñòè 
äî ¿õ çàãèáåë³.

4. Êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâàì «Ïðèòóëîê 
äëÿ òâàðèí» òà «Êè¿âñüêà ì³ñüêà ë³êàðíÿ âåòå-
ðèíàðíî¿ ìåäèöèíè» çàáåçïå÷èòè ðåãóëþâàííÿ 
÷èñåëüíîñò³ áåçïðèòóëüíèõ êîò³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ ñïî-

ñîáîì ñòåðèë³çàö³¿ ç îáîâ’ÿçêîâîþ âàêöèíàö³ºþ 
òà â³çóàëüíîþ ³äåíòèô³êàö³ºþ çà ïîçàáþäæåòí³ 
êîøòè òà êîøòè, ïåðåäáà÷åí³ ó ì³ñüêîìó áþäæåò³ 
íà â³äïîâ³äíèé ð³ê.

5. Áàëàíñîóòðèìóâà÷àì ï³äâàë³â, òåõí³÷íèõ 
ï³äâàë³â ³ ãîðèù îá’ºêò³â æèòëîâîãî ôîíäó ó 
âèïàäêàõ îòðèìàííÿ çâåðíåíü ô³çè÷íèõ ÷è 
þðèäè÷íèõ îñ³á ñòîñîâíî íàÿâíîñò³ îáñòàâèí, 
ùî ñòâîðþþòü çàãðîçó æèòòþ, çäîðîâ’þ òà áåç-
ïåö³ ëþäåé, ïðè÷èíîþ ÿêèõ çàçíà÷åíî íàÿâí³ñòü 
áåçïðèòóëüíèõ êîò³â ó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåííÿõ, 
ñïðÿìîâóâàòè êîï³þ çâåðíåííÿ äî ãðîìàäñüêèõ 
çîîçàõèñíèõ îðãàí³çàö³é ç ìåòîþ çàëó÷åííÿ 
¿õí³õ ïðåäñòàâíèê³â, à òàêîæ îï³êóí³â âóëè÷íèõ 
êîò³â äî áåçïîñåðåäíüîãî âèð³øåííÿ ïèòàíü íà 
ì³ñöÿõ âèíèêíåííÿ çàçíà÷åíèõ âèùå îáñòàâèí, 
à òàêîæ çàáåçïå÷åííÿ ïåðåì³ùåííÿ áåçïðè-
òóëüíèõ êîò³â ó ïðèòóëîê àáî ïðèëàøòóâàííÿ ¿õ 
äî íîâèõ âëàñíèê³â.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè òà ïîñò³éíó 
êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü æèò-
ëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà ïàëèâíî-
åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про внесення змін 
до деяких рішень Київської міської ради

Рішення Київської міської ради № 729/2891 від 6 липня 2017 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 29 

жовтня 2009 року № 520/2589 «Про порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм 
у місті Києві», враховуючи рішення Київської міської ради від 28 липня 2016 року № 857/857 «Про деякі питання 
діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» та з метою за-
безпечення своєчасного та якісного виконання Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 
2015-2018 роки Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Ïóíêò 2 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 
28 ëèïíÿ 2016 ðîêó ¹ 862/862 «Ïðî âíåñåííÿ 
çì³í äî Êîìïëåêñíî¿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè 
«Åëåêòðîííà ñòîëèöÿ» íà 2015 – 2018 ðîêè, 
çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

â³ä 02 ëèïíÿ 2015 ðîêó ¹ 654/1518» âèêëàñòè 
ó òàê³é ðåäàêö³¿:

«2. Âèçíà÷èòè Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³éíî-
êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³äïîâ³äàëüíèì âèêîíàâöåì 
Êîìïëåêñíî¿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Åëåê-
òðîííà ñòîëèöÿ» íà 2015-2018 ðîêè».

2. Âíåñòè çì³íè äî Êîìïëåêñíî¿ ì³ñüêî¿ ö³ëüî-
âî¿ ïðîãðàìè «Åëåêòðîííà ñòîëèöÿ» íà 2015-2018 
ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â³ä 02 ëèïíÿ 2015 ðîêó ¹ 654/1518 (â 

ðåäàêö³¿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28 
ëèïíÿ 2016 ðîêó ¹ 862/862), çã³äíî ç äîäàòêîì 
äî öüîãî ð³øåííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток 
до рішення Київської міської ради 

від 06.07.2017 № 729/2891

Зміни 
до Комплексної міської 

цільової програми 
«Електронна столиця» на 2015-2018 роки, 

затвердженої рішенням 
Київської міської ради 
від 02 липня 2015 року 

№ 654/1518 (в редакції рішення 
Київської міської ради 

від 28 липня 2016 року № 862/862)
1. Ó ïàñïîðò³ (çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà ïðîãðàìè) Êîìïëåêñíî¿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè 

«Åëåêòðîííà ñòîëèöÿ» íà 2015 – 2018 ðîêè:
ãðàôó 3 ïîçèö³¿ 3 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:
«Àïàðàò âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), 

Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)»; 

ãðàôó 3 ïîçèö³¿ 5 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:
«Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)»;
ãðàôó 3 ïîçèö³¿ 6 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:
«Ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 

àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîíí³ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿, ÑÊÏ «Êè¿âòåëåñåðâ³ñ», ÊÏ «Ãîëîâíèé 
³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëüíèé öåíòð», ÊÏ «²íôîðìàòèêà».

Ïîçèö³þ 9 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

9.

Çàãàëüíèé îáñÿã 
ô³íàíñîâèõ ðåñóð-
ñ³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ 
ðåàë³çàö³¿ ïðî-
ãðàìè

Âñüîãî

ó òîìó ÷èñë³, çà ðîêàìè

2015 2016 2017 2018

 âñüîãî, ó òîìó 
÷èñë³:

780528,5 30991,6 160760,6 482442,8 106333,5

9.1 êîøò³â äåðæàâíîãî 
áþäæåòó

- - - - -

9.2 êîøò³â áþäæåòó 
ì.Êèºâà

780528,5 30991,6 160760,6 482442,8 106333,5

9.3 êîøò³â ³íøèõ 
äæåðåë

- - - - -

 

2. Àáçàö òðåò³é ðîçä³ëó 1âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:
«Ïðîãðàìà ðîçðîáëÿºòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ïîãîäæóºòüñÿ 
ãåíåðàëüíèì äåðæàâíèì çàìîâíèêîì Íàö³îíàëüíî¿ ïðîãðàìè ³íôîðìàòèçàö³¿ òà ïîäàºòüñÿ íà 
çàòâåðäæåííÿ Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³».

3. Àáçàö 2 ðîçä³ëó 5 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:
Ðåñóðñíå çàáåçïå÷åííÿ Ïðîãðà
ìè 

òèñ. ãðí

Îáñÿã êîøò³â, 
ÿê³ ïðîïî-
íóºòüñÿ 
çàëó÷èòè íà 
âèêîíàííÿ 
Ïðîãðàìè

Òåðì³í ðåàë³çàö³¿ Ïðîãðàìè, ðîêè
Óñüîãî âèòðàò 
íà âèêîíàííÿ 

Ïðîãðàìè2015 ð³ê 2016 ð³ê 2017 ð³ê 2018 ð³ê

Îáñÿã ðåñóð-
ñ³â, óñüîãî, ó 
òîìó ÷èñë³:

30991,6 160760,6 482442,8 106333,5 780528,5

Áþäæåò
ì.Êèºâà

30991,6 160760,6 482442,8 106333,5 780528,5

Êîøòè ³íøèõ 
äæåðåë

- - - - -

4. Àáçàö ïåðøèé ðîçä³ëó 7 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:
«Êîîðäèíàòîðîì Ïðîãðàìè âèñòóïàº ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 

àäì³í³ñòðàö³¿».
5. Äîäàòîê 1 äî Êîìïëåêñíî¿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Åëåêòðîííà ñòîëèöÿ» íà 2015-2018 

ðîêè âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:
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Додаток 1
до Комплексної міської цільової програми 
«Електронна столиця» на 2015-2018 роки

Напрями діяльності та заходи Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2015-2018 роки

№ 
з/п

Назва напряму ді-
яльності (пріоритетні 
завдання)

Заходи програми Строк виконання заходу Виконавці/ співвиконавці Джерела фінансу-
вання

Орієнтовні 
обсяги фі-
нансування 
(вартість), 
тис. гривень, 
у тому числі:

Очікуваний результат

1
 
 
 
 

Створення нових 
інформаційно-теле-
комунікаційних систем/ 
підсистем та апаратних 
платформ

1.1. Модернізація та функціональне 
розширення інформаційно-телекомуні-
каційної системи «Єдиний веб-портал 
територіальної громади міста Києва»

2015-2018 Апарат ВО КМР (КМДА) Бюджет м. Києва 4500,0 
2015 – 600,0 
2016 – 700,0

Розширення функціональних можливостей та супроводження інформаційно-теле-
комунікаційної системи «Єдиний веб-портал територіальної громади міста Києва» та 
його супроводження. Створення нових сервісів для мешканців міста Києва, зокрема 
соціального порталу міста, модуля інформаційних послуг, інтеграція з іншими 
муніципальними ресурсами для висвітлення інформації про діяльність міської влади. 
Створення мобільного додатка. Створення КСЗІ та проведення її державної експертизи

Департамент інформаційно-комуніка-
ційних технологій ВО КМР (КМДА)

2017 - 1600,0 
2018 - 1600,0

1.2. Створення програмної платформи 
для надання електронних послуг, у тому 
числі адміністративних

2016-2018 Апарат ВО КМР (КМДА) / КП «Голо-
вний інформаційно-обчислювальний 
центр»

Бюджет м. Києва 4900,0 
2016 – 700,0

Створення, розгортання та супровід апаратно-програмної платформи з відкритими 
інтерфейсами обміну даними для забезпечення надання електронних послуг для на-
селення та бізнесу в електронному вигляді, у тому числі адміністративних. Створення 
КСЗІ та проведення її державної експертизи

Департамент інформаційно-комуніка-
ційних технологій ВО КМР (КМДА) / 
КП «Головний інформаційно-обчислю-
вальний центр» 

2017 - 3600,0 
2018 - 600,0

1.3. Обслуговування центру обробки 
даних (міського дата - центру)

2016-2018 Апарат ВО КМР (КМДА) / КП «Ін-
форматика»

Бюджет м. Києва 23000,0 
2016 - 4000,0 
2017 – 1400,0

Супроводження та технічна підтримка функціонування апаратно-програмного комп-
лексу міського дата-центру

Департамент інформаційно-комуніка-
ційних технологій ВО КМР (КМДА) / 
КП «Інформатика»

2017 - 8100,0 
2018 - 9500,0

1.4. Розвиток веб-порталу надання 
електронних послуг, у тому числі адміні-
стративних

2016-2018 Апарат ВО КМР (КМДА) / КП «Голо-
вний інформаційно-обчислювальний 
центр»

Бюджет м. Києва 2800,0 
2016 -1600,0 

Розвиток Міського веб-порталу надання послуг в електронному форматі, у тому числі 
адміністративних. Супроводження та технічне обслуговування. Надання послуг для 
населення в електронному вигляді і використання при цьому Smart-сервісів для грома-
дян (статус документа на кожному етапі його проходження, онлайн-консультації та ін.) 
у віддаленому режимі. Створення КСЗІ та проведення її державної експертизиДепартамент інформаційно-комуніка-

ційних технологій ВО КМР (КМДА) / 
КП «Головний інформаційно-обчислю-
вальний центр»

2017 - 600,0 
2018 - 600,0

1.5. Створення та впровадження комплек-
сної інформаційно-аналітичної системи 
управління фінансово-господарською 
діяльністю в м. Києві

2016-2018 Апарат ВО КМР (КМДА) / КП «Голо-
вний інформаційно-обчислювальний 
центр»

Бюджет м. Києва 10500,0 
2016 - 4500,0 

Створення єдиної інформаційної системи управління фінансово-господарською ді-
яльністю в м. Києві. Побудова єдиних підходів до аналізу інформації в розрізі напрямів 
діяльності: облік кадрів та розрахунок заробітної плати, облік основних засобів, облік 
договорів, бухгалтерський та податковий облік. Створення КСЗІ та проведення її 
державної експертизиДепартамент інформаційно-комуніка-

ційних технологій ВО КМР (КМДА) / 
КП «Головний інформаційно-обчислю-
вальний центр»

2017 - 3000,0 
2018 - 3000,0

1.6. Створення інформаційно-аналітичної 
системи «Управління майновим комплек-
сом територіальної громади міста Києва»

2016-2018 Апарат ВО КМР (КМДА / КП «Голо-
вний інформаційно-обчислювальний 
центр»

Бюджет м. Києва 12250,0 
2016 - 6750,0 

Створення інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом 
територіальної громади міста Києва» на базі геоінформаційної системи. Створення ін-
терфейсу зовнішнього користувача системи. Введення в експлуатацію геоінформацій-
ної системи в департаментах та управліннях КМДА. Створення системи містобудівного 
й топографічного моніторингу території для синхронної актуалізації бази геопросторо-
вих даних відповідно до зміни ситуації на місцевості. Інтеграція із геоінформаційними 
системами. Навчання фахівців. Інтеграція із іншими інформаційними ресурсами міста 
Києва. Створення КСЗІ та проведення її державної експертизи

Департамент інформаційно-комуніка-
ційних технологій ВО КМР (КМДА) / 
КП «Головний інформаційно-обчислю-
вальний центр»

2017 - 4000,0 
2018 - 1500,0

1.7. Створення інформаційно-аналітичної 
системи «Електронна медицина»

2015 - 2018 Апарат ВО КМР (КМДА) / КП «Голо-
вний інформаційно-обчислювальний 
центр»

Бюджет м. Києва 15900,0 
2015 - 300,0 
2016 - 5000,0 

Створення інформаційно-аналітичної системи «Електронна медицина». Розвиток 
комп’ютерної корпоративної мережі системи охорони здоров’я м. Києва. Оснащення 
Центру ЕМД, МК та закладів охорони здоров’я комп’ютерною та оргтехнікою та від-
повідним програмним забезпеченням. Забезпечення щорічної програмно-технічної 
підтримки єдиної системи інформаційного забезпечення охорони здоров’я (технічна 
підтримка обладнання та локально-обчислювальної мережі, підтримка програмного 
забезпечення, оплата доступу до глобальної мережі Інтернет). Супроводження та 
технологічне обслуговування ІТС. Розгортання ІТС. Створення КСЗІ та проведення її 
державної експертизи

Департамент інформаційно-комуніка-
ційних технологій ВО КМР (КМДА) / 
КП «Головний інформаційно-обчислю-
вальний центр»

2017 -10000,0 
2018 - 600,0

1.8. Створення інформаційно-телеко-
мунікаційної системи «Інформаційно-
аналітична звітність для органів влади, 
громадян та бізнесу»

2016-2018 Апарат ВО КМР (КМДА / КП «Голо-
вний інформаційно-обчислювальний 
центр»

Бюджет м. Києва 11600,0 
2016 - 4900,0 

Створення інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційно-аналітична 
звітність для органів влади, громадян та бізнесу». Інтеграція інформаційного ресурсу 
з міськими інформаційно-телекомунікаційними системами. Створення КСЗІ та про-
ведення її державної експертизи

Департамент інформаційно-комуніка-
ційних технологій ВО КМР (КМДА) / 
КП «Головний інформаційно-обчислю-
вальний центр»

2017 - 5400,0 
2018 - 1300,0

1.9. Розвиток інформаційно-телекому-
нікаційної системи «Електронний архів 
міста Києва»

2017-2018 Департамент інформаційно-комуніка-
ційних технологій ВО КМР (КМДА) / 
КП «Головний інформаційно-обчислю-
вальний центр»

4600,0 
2017 - 3000,0 
2018 - 1600,0

Автоматизація процесів передачі документів на архівне зберігання, створення електро-
нних копій документів, архівного зберігання документів, експертизи цінності архівних 
документів, контроль за строками зберігання та знищення архівних документів. 
Створення КСЗІ та проведення її державної експертизи

1.10. Модернізація інформаційно-теле-
комунікаційних систем єдиного інформа-
ційного простору територіальної громади 
міста Києва»

2016-2018 Апарат ВО КМР (КМДА) Бюджет м. Києва 6100,0 
2016 - 1600,0 
2017 - 3000,0 
2018 - 1500,0

Забезпечення апарату, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних 
адміністрацій сучасними автоматизованими робочими місцями, інформаційно-теле-
комунікаційними засобами, активним та пасивним мережевим обладнанням

1.11. Створення веб-порталу «Єдиний 
освітній простір м. Києва»

2017-2018 Департамент інформаційно-комуніка-
ційних технологій ВО КМР (КМДА)/ 
КП «Головний інформаційно-обчислю-
вальний центр»

Бюджет м. Києва 1800,0 
2017 - 1300,0 
2018 - 500,0

Створення єдиного управлінського, інформаційно-аналітичного середовища столиці 
в галузі освіти: сприяння широкому впровадженню в процес управління новітніх 
інформаційно-комунікаційних технологій, інтенсифікації управлінської діяльності, 
можливості вдосконалити контроль за адміністративною, господарською, навчально-
виховною діяльністю закладів освіти районними управліннями освіти міста Києва 
та Департаменту освіти і науки, молоді та спорту; забезпечення обміну інформацією 
з іншими державними інформаційними системами в галузі освіти та базами даних 
загальноосвітніх навчальних закладів. Створення системи ведення електронного 
журналу для загальноосвітніх навчальних закладів. Впровадження сучасних інформа-
ційних технологій в освітній процес. Впровадження програмно-технічного комплексу 
моніторингу харчування дітей та обліку матеріально-технічної бази. Реінжиніринг 
підсистеми запису дітей до дошкільних навчальних закладів, інтеграція до Єдиного 
веб-порталу КМДА. Створення КСЗІ та проведення її державної експертизи

1.12. Впровадження системи оповіщення 
в разі виникнення надзвичайних ситуацій

2016-2018 Апарат ВО КМР (КМДА) / КП «Ін-
форматика»

Бюджет м. Києва 4400,0 
2016 - 3000,0 

Впровадження системи оповіщення населення міста у разі настання надзвичайних 
ситуацій для оперативного реагування та запобігання масовим занепокоєнням. Ство-
рення КСЗІ та проведення її державної експертизи

Департамент інформаційно-комуніка-
ційних технологій ВО КМР (КМДА) / 
КП «Інформатика»

2017 - 900,0 
2018 - 500,0

1.13. Впровадження системи нормативно-
довідкової інформації

2016-2018 Апарат ВО КМР (КМДА) / КП «Голо-
вний інформаційно-обчислювальний 
центр»

Бюджет м. Києва 3000,0 
2016 - 1000,0 

Впровадження та супроводження автоматизованої системи нормативно-довідкової 
інформації з метою створення централізованого набору довідників для обліку та 
управління товарно-матеріальних цінностей. Створення КСЗІ та проведення її держав-
ної експертизи

Департамент інформаційно-комуніка-
ційних технологій ВО КМР (КМДА) / 
КП «Головний інформаційно-обчислю-
вальний центр»

2017 - 1000,0 
2018 - 1000,0

1.14.Створення та супроводження вну-
трішнього корпоративного інформацій-
ного порталу 

2016-2018 Апарат ВО КМР (КМДА) / КП «Голо-
вний інформаційно-обчислювальний 
центр»

Бюджет м. Києва 3400,0 
2016 - 2000,0 

Створення та супроводження внутрішнього корпоративного порталу для структурних 
підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій для інформування та 
оперативного обміну інформацією, управління внутрішнім інформаційним ресурсом. 
Створення КСЗІ та проведення її державної експертизиДепартамент інформаційно-комуніка-

ційних технологій ВО КМР (КМДА) / 
КП «Головний інформаційно-обчислю-
вальний центр»

2017 - 900,0 
2018 - 500,0

1.15. Створення, впровадження та супро-
від автоматизованої системи управління 
проектами

2016-2018 Апарат ВО КМР (КМДА) / КП «Голо-
вний інформаційно-обчислювальний 
центр»

Бюджет м. Києва 5000,0 
2016 - 3000,0 

Створення та впровадження системи для автоматизації управлінської діяльності, 
що забезпечить планування, оперативний контроль, аналіз виконання робіт та його 
супроводження. Створення КСЗІ та проведення її державної експертизи

Департамент інформаційно-комуніка-
ційних технологій ВО КМР (КМДА) / 
КП «Головний інформаційно-обчислю-
вальний центр»

2017 - 1000,0 
2018 - 1000,0

1.16. Створення інформаційної системи 
«Муніципальний Реєстр»

2017-2018 Департамент інформаційно-комуніка-
ційних технологій ВО КМР (КМДА) / 
КП «Головний інформаційно-обчислю-
вальний центр»

Бюджет м. Києва 5000,0 
2017 - 3000,0 
2018 - 2000,0

Створення, розгортання, супровід та розвиток інформаційної системи «Муніципаль-
ний реєстр». Створення КСЗІ та проведення її державної експертизи

1.17. Реконструкція частини антресольно-
го поверху будівлі ремонтно-механічної 
майстерні під ситуаційний центр із 
протидії загрозам у місті Києві на вул. 
Дегтярівській, 37 в Шевченківському 
районі м. Києва

2017-2018 Департамент інформаційно-комуніка-
ційних технологій ВО КМР (КМДА)

Бюджет м. Києва 68000,0 
2017-31500,0 
2018-36500,0 

Розроблення проектно-кошторисної документації. Реконструкція приміщення та 
систем забезпечення життєдіяльності. Розгортання основного центру обміну даними. 
Супроводження та технічне обслуговування
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1.18. Закупівля та розгортання програм-
но-апаратного комплексу ситуаційного 
центру із протидії загрозам у місті Києві

2016-2017 Апарат ВО КМР (КМДА) / КП «Ін-
форматика»

Бюджет м. Києва 70000,0 
2016-25000,0 

Закупівля обладнання, встановлення та налаштування програмних засобів. Створений 
центр дозволить оцінювати рівень небезпеки та оперативно відпрацьовувати рішення 
щодо її локалізації

Департамент інформаційно-комуніка-
ційних технологій ВО КМР (КМДА) / 
КП «Інформатика»

2017-45000,0

1.19. Реконструкція частини антресольно-
го поверху будівлі ремонтно-механічної 
майстерні під центр оброблення даних на 
вул. Дегтярівській, 37 в Шевченківському 
районі м. Києва

2015- 2017 Апарат ВО КМР (КМДА) Бюджет м. Києва 75916,97 
2015-29211,6 
2016-38696,1 

Створення міського дата-центру з потужністю до 400кВа. Розроблення проектно-ко-
шторисної документації. Реконструкція приміщення міського дата-центру та систем 
забезпечення життєдіяльності. Розгортання основного центру обміну даними, акреди-
тованого центру сертифікації ключів 

Департамент інформаційно-комуніка-
ційних технологій ВО КМР (КМДА)

2017-8009,3 Інтеграція центру оброблення даних із основним та резервним вузлом мультисер-
вісної корпоративної мережі Київської міської державної адміністрації. Створення 
комплексної системи захисту інформації в центрі оброблення даних та проведення її 
державної експертизи. Пусконалагоджувальні роботи. Дослідна та промислова екс-
плуатація центру

1.20. Закупівля та встановлення 
інформаційно-довідкових кіосків для 
встановлення їх на туристичних об’єктах 
та маршрутах міста Києва

2016-2018 Апарат ВО КМР (КМДА) / КП «Ін-
форматика»

Бюджет м. Києва 19500,0 
2016 - 5000,0 

Закупівля обладнання, встановлення та налаштування програмних засобів, створення 
інформаційного фонду для інформування гостей та мешканців міста Києва

Департамент інформаційно-комуніка-
ційних технологій ВО КМР (КМДА) / 
КП «Інформатика»

2017 - 12000,0 
2018 - 2500,0

1.21. Створення та супроводження порта-
лу «Відкриті дані» 

2017-2018 Департамент інформаційно-комуніка-
ційних технологій ВО КМР (КМДА) / 
КП «Головний інформаційно-обчислю-
вальний центр»

Бюджет м. Києва 1300,0 
2017-800,0 
2018-500,0

Створення та супроводження інформаційно-аналітичного порталу для розміщення 
публічної інформації у формі відкритих даних для забезпечення вимог Закону України 
«Про доступ до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 21 
жовтня 2015 р. № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають 
оприлюдненню у формі відкритих даних»

1.22. Створення та супроводження порта-
лу «Видатні Кияни» 

2017-2018 Департамент інформаційно-комуніка-
ційних технологій ВО КМР (КМДА) / 
КП «Головний інформаційно-обчислю-
вальний центр»

Бюджет м. Києва 600,0 
2017-400,0 
2018-200,0

Створення та супроводження інформаційного порталу на зразок Wikipediaдля надання 
інформації киянам та всім зацікавленим особам про видатних киян та їхні досягнення, 
а також надання інформації про внесок киян в історичні події в Україні та світі

1.23. Створення та супроводження «Реє-
стру домашніх тварин» 

2017-2018 Департамент інформаційно-комуніка-
ційних технологій ВО КМР (КМДА) / 
КП «Головний інформаційно-обчислю-
вальний центр»

Бюджет м. Києва 600,0 
2017-400,0 
2018-200,0

Створення та супроводження реєстру домашніх та безпритульних тварин, контролю 
вакцинації, надання оперативної інформації для власників тварин, ветеринарів та 
органів місцевого самоврядування

1.24. Створення корпоративної шини для 
взаємодії електронних сервісів КМДА

2017-2018 Департамент інформаційно-комуніка-
ційних технологій ВО КМР (КМДА) / 
КП «Головний інформаційно-обчислю-
вальний центр»

Бюджет м. Києва 3000,0 
2017-2000,0 
2018-1000,0

Розробка та налаштування програмного забезпечення корпоративної шини, включаю-
чи підтримку синхронного та асинхронного виклику сервісів, реалізацію транзакційної 
моделі, обробку та перетворення повідомлень, статичну та алгоритмічну маршру-
тизацію повідомлень. Створення відмовостійкої архітектури рішення. Інтеграція з 
існуючими API міста. Розробка API для зовнішніх сервісів. Документування формату 
та технології взаємодії

1.25. Створення та супроводження систе-
ми корпоративного міського зв`язку

2017 – 2018 Департамент інформаційно-комуніка-
ційних технологій ВО КМР (КМДА) / 
СКП «Київтелесервіс»

Бюджет м. Києва 35000 
2017-30000,0 
2018- 5000,0

Створення єдиної уніфікованої системи корпоративного зв’язку, контроль за витра-
тами на послуги зв’язку, будівництво, оновлення та розвиток голосових комунікацій 
КМДА,РДА та комунальних підприємств. Зменшення витрат міста на послуги зв’язку, 
підвищення якості на надійності зв’язку

2
 

Супроводження 
існуючих інформацій-
но-телекомунікаційних 
систем

2.1. Створення мережевої інфраструкту-
ри Київської міської ради, виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), район-
них в місті Києві державних адміністра-
цій, підприємств, установ та організацій, 
що належать до комунальної власності 
територіальної громади міста

2015 - 2018 Апарат ВО КМР (КМДА) /СКП «Київ-
телесервіс», КП «Інформатика»

Бюджет м. Києва 144130,0 
2015 - 330,0 
2016 -23800,0 

Модернізація та стандартизація IT-інфраструктури, зменшення витрат на експлуата-
цію IT-інфраструктури за рахунок формування єдиної технічної політики, вироблення 
і впровадження єдиних IT-стандартів побудови та обслуговування IT-ресурсів. 
Придбання та встановлення активного обладнання та технічних засобів для розвитку 
інфраструктури. Створення КСЗІ та проведення її державної експертизиДепартамент інформаційно-ко-

мунікаційних технологій ВО КМР 
(КМДА) / СКП «Київтелесервіс», КП 
«Інформатика»

2017 - 108000,0 
2018 -12000,0

2.2. Модернізація та функціональне 
розширення програмно-технічного комп-
лексу інформаційно-довідкової служби 
Call-центр, супроводження програмно-
апаратного комплексу інформаційно-до-
відкової служби Call-центр. Забезпечення 
безперервного доступу структурних 
підрозділів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), районних в м. Києві 
державних адміністрацій та комунальних 
підприємств до інформаційно-довідкової 
служби Call-центр

2015 - 2018 Апарат ВО КМР (КМДА) Бюджет м. Києва 4400,0 
2015 - 300,0 
2016 - 800,0 

Розширення функціональних можливостей програмно-технічного комплексу інфор-
маційно-довідкової служби Call-центр. Закупівля обладнання. Проведення аудиту 
та вдосконалення конфігурації СКМ. Модернізація порталу 1551.gov.ua, мобільних 
додатків та картографічних сервісів. Запровадження масової автоматизованої розсилки 
СМС-повідомлень. Технічна підтримка інформаційної системи прийому звернень 
громадян на базі платформи Microsoft  Dynamics CRM 2013 

Департамент інформаційно-комуніка-
ційних технологій ВО КМР (КМДА)

2017 - 2500,0 
2018 - 800,0

2.3. Оренда Дата-центру для потреб міста 
Києва

2016-2018 Апарат ВО КМР (КМДА) / КП «Голо-
вний інформаційно-обчислювальний 
центр»

Бюджет м. Києва 13700,0 
2016 - 4200,0 
2017 – 1500,0

Забезпечення необхідного рівня надійності функціонування та резервування об-
ладнання ДЦ, можливості нарощування потужності ДЦ з урахуванням подальшого 
розширення (масштабування) IT-обладнання

Департамент інформаційно-комуніка-
ційних технологій ВО КМР (КМДА) / 
КП «Головний інформаційно-обчислю-
вальний центр»

2017 - 3000,0 
2018 - 5000,0

2.4. Модернізація та функціональне 
розширення апаратних комплексів для 
поточних та перспективних завдань

2016 Апарат ВО КМР (КМДА)/ СКП «Київ-
телесервіс», КП «Інформатика»

Бюджет м. Києва 9000,0 
2016 - 9000,0

Розширення функціональних можливостей існуючих апаратних комплексів. Закупівля 
обладнання, розгортання, налаштування та технічне супроводження

2.5. Супроводження та технічне обслу-
говування інформаційно-телекомуніка-
ційної системи «Єдиний інформаційний 
простір територіальної громади міста 
Києва»

2016-2018 Апарат ВО КМР (КМДА) Бюджет м. Києва 2200,0 
2016 - 600,0 
2017 - 800,0 
2018 - 800,0

Щорічне забезпечення функціонування ІТС «Єдиний інформаційний простір 
територіальної громади міста Києва». Обслуговування активного обладнання центру 
оброблення інформації. Встановлення нових версій спеціалізованого програмного за-
безпечення ІТС «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва». 
Наповнення словників та їх супроводження

2.6. Оновлення парку комп’ютерів у 
структурних підрозділах виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації)

2016-2018 Апарат ВО КМР (КМДА) / КП «Ін-
форматика»

Бюджет м. Києва 8000,0 
2016 - 1500,0 

Придбання комп’ютерної техніки для структурних підрозділів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Департамент інформаційно-комуніка-
ційних технологій ВО КМР (КМДА) / 
КП «Інформатика»

2017 - 4500,0 
2018 - 2000,0

2.7. Проведення процедури легалізації 
програмного забезпечення 

2016-2018 Апарат ВО КМР (КМДА) / КП «Ін-
форматика»

Бюджет м. Києва 18000,0 
2016 - 6000,0 

Централізоване придбання, інсталяція та супроводження програмного забезпечення 
на робочих місцях та серверних платформах для усіх структурних підрозділів виконав-
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Департамент інформаційно-комуніка-
ційних технологій ВО КМР (КМДА) / 
КП «Інформатика»

2017 - 6000,0 
2018 - 6000,0

2.8. Функціональне розширення інформа-
ційно-комунікаційної системи «Портал 
«Київаудит» та модернізація інформацій-
но-аналітичної системи внутрішнього 
контролю та аудиту

2016-2018 Департамент внутрішнього фінан-
сового контролю та аудитуВО КМР 
(КМДА)

Бюджет м. Києва 1200,0 
2016 - 200,0 

Створення нових сервісів для завдань управління, контролю та аудиту фінансової ді-
яльності міста Києва, зокрема підсистем внутрішнього фінансового аудиту підрозділів 
КМДА, системи планування та інформаційного супроводу проведення контрольних 
перевірок та аудиторських заходів. Інтеграція з оновленим порталом міста, системою 
електронного документообігу та іншими муніципальними ресурсами для висвітлення 
інформації про діяльність міської влади. Створення мобільних додатків

Департамент інформаційно-комуніка-
ційних технологій ВО КМР (КМДА)

2017 - 500,0 
2018 - 500,0

2.9. Придбання ліцензій та встановлен-
ня оновленого програмного забезпе-
чення IBM Domino v.9 та IBM Notes 9 
SocialEdition (41 ліцензія)

2016 Департамент внутрішнього фінан-
сового контролю та аудиту ВО КМР 
(КМДА)

Бюджет м. Києва 300,0 
2016 - 300,0

Впровадження підтримки новітніх технологій програмування, комунікацій та захисту 
передачі інформації на офіційному порталі «Київаудит», підтримка нових методів 
прискореного та безпечного зберігання та передачі інформації на робочих місцях, під-
тримка мобільних комунікацій, підвищення ефективності інформаційно-аналітичної 
діяльності Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту

2.10. Розвиток сервісу «Громадський 
бюджет»

2017-2018 Департамент інформаційно-комуніка-
ційних технологій ВО КМР (КМДА) / 
КП «Головний інформаційно-обчислю-
вальний центр»

Бюджет м. Києва 1600,0 
2017-1000,0 
2018-600,0

Технічна підтримка програмного забезпечення сервісу. Інтеграція сервісу з особистим 
кабінетом киянина. Інтеграція з сервісом авторизації та реєстрації користувачів. 
Інтеграція з порталом міста та електронними сервісами. Впровадження технологій 
комунікації між прихильниками проектів. Автоматизація процесів розгляду проектів. 
Створення системи звітності та оповіщення про хід реалізації проектів

2.11 Розвиток та модернізація сервісу 
електронних петицій

2017-2018 Департамент інформаційно-комуніка-
ційних технологій ВО КМР (КМДА) / 
КП «Головний інформаційно-обчислю-
вальний центр»

Бюджет м. Києва 1600,0 
2017-1000,0 
2018-600,0

Вдосконалення технології верифікації результатів голосування. Редизайн сервісу 
електронних петицій. Здійснення технічного аналізу петицій на накрутки. Інтеграція 
сервісу електронних петицій з сервісом особистого кабінету. Формування інтерактив-
ної звітності щодо процесу розгляду електронних петицій. Інформування громадян 
про хід розгляду електронних петицій. Створення ПЗ взаємодії сервісу з системою 
електронного документообігу

2.12. Розвиток комплексної системи 
відеоспостереження

2017 Департамент інформаційно-комуніка-
ційних технологій ВО КМР (КМДА) / 
КП «Інформатика»

Бюджет м. Києва 165000,0 
2017-165000,0

Підвищення рівня громадської безпеки на вулицях, в місцях масового відвідування ки-
янами та гостями міста, об’єктах соціальної інфраструктури, створення технологічних 
умов для попередження та розслідування злочинів

3.
 

Створення та супровод-
ження комплексних 
систем захисту 
інформації

3.1. Створення комплексних систем за-
хисту інформації автоматизованих систем 
класу «1» для оброблення інформації, що 
становить державну таємницю, в режим-
но-секретних підрозділах Київської місь-
кої ради, виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), районних в місті Києві 
державних адміністрацій та комунальних 
підприємств

2016-2018 Апарат ВО КМР (КМДА) Бюджет м. Києва 750,0 
2016 - 250,0 
2017 - 250,0 
2018 - 250,0

Забезпечення цілісності та конфіденційності інформації з обмеженим доступом. Ви-
явлення та закриття можливих каналів витоку інформації. Розроблення організаційно-
розпорядчих документів. Впровадження захищеної технології оброблення інформації 
з обмеженим доступом. Створення або переатестація трьох АС класу «1» щорічно, 
у тому числі: розробка технічного завдання на АС класу «1» та погодження його із 
Держспецзв’язком України; розробка робочо-конструкторської документації на КСЗІ; 
закупівля АС класу «1» та КЗЗ; здійснення заходів із впровадження КСЗІ на ОІД; 
пусконалагоджувальні роботи та дослідницька експлуатація КСЗІ

3.2. Проведення державної експертизи 
створених комплексних систем захисту 
інформації автоматизованих систем класу 
«1» для оброблення інформації, що стано-
вить державну таємницю, в режимно-
секретних підрозділах Київської міської 
ради, виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), районних в місті Києві 
державних адміністрацій та комунальних 
підприємств

2016-2018 Апарат ВО КМР (КМДА) Бюджет м. Києва 200,0 
2016 - 100,0 
2017 - 50,0 
2018 - 50,0

Державна експертиза створених комплексних систем захисту інформації в 15-ти авто-
матизованих системах класу «1» для оброблення інформації, що становить державну 
таємницю, в режимно-секретних підрозділах Київської міської ради, виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в 
місті Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств, у тому числі: 2015 
рік - 10 АС класу «1» та 2016 рік - п’ять АС класу «1»
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  3.3. Обслуговування створених комплек-
сних систем захисту інформації автомати-
зованих систем класу «1» для оброблення 
інформації, що становить державну 
таємницю, в режимно-секретних підроз-
ділах Київської міської ради, виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), район-
них в місті Києві державних адміністра-
цій та комунальних підприємств

2016-2018 Апарат ВО КМР (КМДА) Бюджет м. Києва 591,0 
2016 - 191,0 
2017 - 200,0 
2018 - 200,0

Щорічне проведення чергового інструментального контролю витоку інформації за 
рахунок побічних електромагнітних випромінювань та наводок в 32 автоматизованих 
системах класу «1» для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в 
режимно-секретних підрозділах Київської міської ради, виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві дер-
жавних адміністрацій та комунальних підприємств. Отримання паспорта на АС

3.4. Забезпечення антивірусного захисту 
автоматизованих систем класу «1» для 
оброблення інформації, що становить 
державну таємницю, в режимно-се-
кретних підрозділах Київської міської 
ради, виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), районних в місті Києві 
державних адміністрацій та комунальних 
підприємств та супроводження системи

2016-2018 Апарат ВО КМР (КМДА) Бюджет м. Києва 40,5 
2016 - 13,5 
2017 - 13,5 
2018 - 13,5

Щорічне забезпечення антивірусного захисту інформації, що обробляється в 32 авто-
матизованих системах класу «1», від несанкціонованої модифікації, перетворення, 
редагування або знищення

3.5. Створення та атестація комплексів 
технічного захисту інформації на об’єктах 
інформаційної діяльності Київської місь-
кої ради, виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), районних в місті Києві 
державних адміністрацій, в яких цирку-
лює інформація з обмеженим доступом

2015-2018 Апарат ВО КМР (КМДА) Бюджет м. Києва 2000,0 
2015 - 200,0 
2016 - 600,0 
2017 - 600,0 
2018 - 600,0

Забезпечення захисту інформації від витоку за рахунок акустичних каналів, яка 
обговорюється в категорійних приміщеннях (кабінети керівництва Київської міської 
ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, режимно-секретних 
підрозділів). Створення та атестація КТЗ на 16 ОІД. Розроблення робочо-конструк-
торської документації. Закупівля матеріалів для монтажу КЗЗ. Закупівля КЗЗ для ОІД. 
Монтаж обладнання КЗЗ. Проведення вимірювань ОІД. Виготовлення паспорта на 
експлуатацію КТЗ

3.6. Обслуговування створених комп-
лексів технічного захисту інформації на 
об’єктах інформаційної діяльності Київ-
ської міської ради, виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), районних в 
місті Києві державних адміністрацій

2016-2018 Апарат ВО КМР (КМДА) Бюджет м. Києва 4800,0 
2016 - 1600,0 
2017 - 1600,0 
2018 - 1600,0

Переатестація КТЗ у приміщеннях Київської міської ради, виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), кабінетах голів 
районних в місті Києві державних адміністрацій та РСО. Проведення вимірювань у 
приміщеннях виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) та інших ОІД

3.7. Закупівля антивірусного програмного 
забезпечення

2016-2018 Апарат ВО КМР (КМДА) / КП «Ін-
форматика»

Бюджет м. Києва 4000,0 
2016 - 1500,0 

Централізована закупівля антивірусного програмного забезпечення 

Департамент інформаційно-комуніка-
ційних технологій ВО КМР (КМДА)/ 
КП «Інформатика»

2017 - 2000,0 
2018 - 500,0

3.8. Розгортання регіонального вузла 
та абонентських пунктів Спеціальної 
інформаційно-телекомунікаційної мережі 
Національної системи конфіденційного 
зв’язку

2015-2018 Апарат ВО КМР (КМДА) Бюджет м. Києва 800,0 
2015 - 50,0 
2016 - 600,0 
2017 - 50,0 
2018 - 100,0

Розгортання регіонального вузла Спеціальної інформаційно-телекомунікаційної 
мережі Національної системи конфіденційного зв’язку в апараті виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), забезпечення його 
супроводження. Створення комплексної системи захисту інформації інформаційно-
телекомунікаційної системи та проведення її державної експертизи

3.9. Створення автоматизованих систем 
класу «1» 4 категорії у структурних 
підрозділах Київської міської ради, ви-
конавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністра-
ції), районних в місті Києві державних 
адміністрацій

2016-2017 Апарат ВО КМР (КМДА) Бюджет м. Києва 900,0 
2016 - 450,0 

Створення 7 автоматизованих систем класу «1» 4 категорії у загальних відділах Київ-
ської міської ради, апарату та структурних підрозділах виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві 
державних адміністрацій для оброблення службової інформації. Створення комплек-
сних систем захисту інформації в автоматизованих системах класу «1» 4 категорії та 
проведення їх державної експертизи

Департамент інформаційно-комуніка-
ційних технологій ВО КМР (КМДА)

2017 - 450,0

3.10. Створення комплексних систем 
захисту інформації в автоматизованих 
системах класу «3» структурних підроз-
ділів Київської міської ради, виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), район-
них в місті Києві державних адміністра-
цій, їх супроводження та підтримання в 
актуалізованому стані

2016-2018 Апарат ВО КМР (КМДА) Бюджет м. Києва 3580,0 
2016 - 1580,0 

Створення комплексних систем захисту інформації в 134-х автоматизованих системах 
класу «3» структурних підрозділів Київської міської ради, виконавчого органу Київ-
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві 
державних адміністраційДепартамент інформаційно-комуніка-

ційних технологій ВО КМР (КМДА)
2017 - 1000,0 
2018 - 1000,0

3.11. Проведення державної експертизи 
комплексних систем захисту інформації 
автоматизованих систем класу «3» 
структурних підрозділів Київської міської 
ради та виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), районних в місті Києві 
державних адміністрацій

2017-2018 Департамент інформаційно-комуніка-
ційних технологій ВО КМР (КМДА)

Бюджет м. Києва 1000,0 
2017 - 500,0 
2018 - 500,0

Проведення державної експертизи комплексних систем захисту інформації в 134-х 
автоматизованих системах класу «3» структурних підрозділів Київської міської ради та 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 
районних в місті Києві державних адміністрацій. Отримання атестатів відповідності на 
КСЗІ в 134-х АС класу «3»

3.12. Підвищення кваліфікації працівни-
ків, які відповідають за захист інформації 
на об’єктах інформаційної діяльності, в 
інформаційно-телекомунікаційних (авто-
матизованих) системах

2016-2018 Апарат ВО КМР (КМДА) Бюджет м. Києва 70,0 
2016 - 30,0 
2017 - 20,0 
2018 - 20,0

Навчання працівників Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних 
адміністрацій, які відповідають за захист інформації на об’єктах інформаційної діяль-
ності, в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах. Отримання 
сертифікатів

ВСЬОГО: (орієнтовний обсяг фінансу-
вання Програми, тис. гривень)

780528,5 
2015-30991,6 
2016-160760,6 
2017-482442,8 
2018-106333,5

6. Äîäàòîê 2 äî Êîìïëåêñíî¿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Åëåêòðîííà ñòîëèöÿ» íà 2015-2018 ðîêè âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:
Додаток 2

до Комплексної міської цільової програми 
«Електронна столиця» на 2015-2018 роки

Очікувані результативні показники Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця»
на 2015-2018 роки

¹ 
ç/ï

Ïîêàçíèêè Îäèíèöÿ âèì³ðó Ðîêè

2015 2016 2017 2018

1. Âèòðàò   

 Îáñÿã ðåñóðñ³â, óñüîãî, òèñ. ãðí 30991,6 160760,6 482442,8 106333,5

ó òîìó ÷èñë³:

1.1. Âèòðàòè íà ñòâîðåííÿ òà ñóïðîâîäæåííÿ ²ÒÑ òèñ. ãðí 1200,0 77550,0 48800,0 21500,0

1.2.
Âèòðàòè íà ñòâîðåííÿ òà ñóïðîâîäæåííÿ 
ÊÑÇ²

òèñ. ãðí  5214,5 4650,0 4200,0

2. Ïðîäóêòó   

2.1. Ê³ëüê³ñòü ²ÒÑ (ñòâîðåííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ) îä. 3 19 22 22

2.2. Ê³ëüê³ñòü êîðèñòóâà÷³â ²ÒÑ îä. 5000 7500 9000 10000

2.3. Ê³ëüê³ñòü ñòâîðåíèõ ÊÑÇ² îä.  81 171 261

3. Åôåêòèâíîñò³   

3.1.
Ñåðåäí³ âèäàòêè íà ñòâîðåííÿ òà ñóïðîâî-
äæåííÿ îäí³º¿ ²ÒÑ

òèñ. ãðí 400,00 4081,58 2218,18 977,27

3.2.
Ñåðåäí³ âèäàòêè íà ñòâîðåííÿ  òà ñóïðîâî-
äæåííÿ îäí³º¿ ÊÑÇ²

òèñ. ãðí 0,00 64,38 27,19 16,09

4. ßêîñò³   

4.1.
Äèíàì³êà ðîñòó ê³ëüêîñò³ êîðèñòóâà÷³â ó ïî-

ð³âíÿíí³ ç ïîïåðåäí³ì ðîêîì
 1 1,5 1,8 2

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

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 
Невідомому Павлу Олексійовичу 

у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 403/2625 від 25 травня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Невідомому Павлу Олексійовичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва та до-
дані 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:

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянину Яремчуку Павлу Миколайовичу у мікрорайоні 
Жуляни у Солом’янському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 404/2626 від 25 травня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Яремчуку Павлу Миколайовичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва та додані 
документи, враховуючи невідповідність клопотання вимогам статті 118 Земельного кодексу України, оскільки відсутнє 
погодження землекористувача, 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 ðîçðî-
áëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Íåâ³äîìîìó 
Ïàâëó Îëåêñ³éîâè÷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-28638).

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. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðî-
áëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-
íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó ßðåì÷óêó 
Ïàâëó 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 îáñëóãîâóâàííÿ 

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä (Ê-28580).

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 Діденку Андрію Володимировичу 
у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі 

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

Рішення Київської міської ради № 405/2627 від 25 травня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Діденку Андрію 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 ðîçðî-
áëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ä³äåíêó Àí-
äð³þ Âîëîäèìèðîâè÷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 îáñëóãîâóâàííÿ 

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä (Ê-28658).

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 Чайці Миколі Миколайовичу 
на просп. Перемоги, біля буд. №135 
у Святошинському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 406/2628 від 25 травня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Чайці Миколі Миколайовичу на просп. Перемоги, біля буд. № 135 у Святошинському районі 
м.Києва та додані документи, враховуючи те, що заявлена у справі-клопотанні ініціатива не відповідає містобудівній 
документації за функціональним призначенням, а саме: земельна ділянка за функціональним призначенням належить 
до території зелених насаджень загального користування (висновок Департаменту містобудування та архітектури від 
22.11.2016 № 11036/0/12-4/27-16), 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 ×àéö³ Ìèêîë³ 
Ìèêîëàéîâè÷ó íà ïðîñï.Ïåðåìîãè, á³ëÿ áóä. 

¹ 135 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³-
ºíòîâíîþ 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-28654).

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 

Трасковському Олексію Павловичу 
на просп. Перемоги, біля буд. № 135 
у Святошинському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських 

будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 407/2639 від 25 травня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Трасковському Олексію Павловичу на просп. Перемоги, біля буд. № 135 у Святошинському 
районі міста Києва та додані документи, враховуючи те, що заявлена у справі-клопотанні ініціатива не відповідає 
містобудівній документації за функціональним призначенням, а саме: земельна ділянка за функціональним призна-
ченням належить до території зелених насаджень загального користування (висновок Департаменту містобудування 
та архітектури від 22.11.2016 № 11037/0/12-4/27-16), 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:

Про відмову у наданні 
дозволу на розроблення 
проекту землеустрою 

щодо відведення земельної 
ділянки громадянину 

Роговцю Олексію Вікторовичу 
на вул. Любарській у Дарницькому районі 

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

Рішення Київської міської ради № 408/2630 від 25 травня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Роговцю Олексію Вікторовичу на вул. Любарській у Дарницькому районі м. Києва та додані 
документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній документації за функціональним 
призначенням, а саме: земельна ділянка належить до території громадської забудови (висновок Департаменту міс-
тобудування та архітектури від 03.02.2017  № 843/0/12-4/27-17),  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 ðîçðî-
áëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Òðàñêîâñüêîìó 
Îëåêñ³þ Ïàâëîâè÷ó íà ïðîñï. Ïåðåìîãè, á³ëÿ 
áóä. ¹ 135 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó 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-28522).

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. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðî-
áëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ðîãîâöþ 
Îëåêñ³þ Â³êòîðîâè÷ó íà âóë.Ëþáàðñüê³é ó 
Äàðíèöüêîìó 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-28569).

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 

Деревянку Олександру Андрійовичу 
у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 409/2631 від 25 травня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Деревянку Олександру Андрійовичу у Голосіївському районі м. Києва та додані документи, 
враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній документації за функціональним призначенням, а 
саме: земельна ділянка належить до території захисної зелені (висновок Департаменту містобудування та архітектури 
від 20.09.2016  № 9268/0/12-4/27-16), 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 Äåðåâÿíêó 
Îëåêñàíäðó Àíäð³éîâè÷ó ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,06 ãà 
(çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü 
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî 

áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä 
(Ê-29150).

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 порядок денний пленарного засідання ІV сесії 
Київської міської ради VІІІ скликання 01.06.2017

Рішення Київської міської ради № 417/2639 від 1 червня 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 01.06.2017 òàê³ ïèòàííÿ:

1) Ïðî ïèòàííÿ îðãàí³çàö³¿ âåá-òðàíñëÿö³é 
â ðåæèì³ ðåàëüíîãî ÷àñó íà îô³ö³éíîìó âåá-
ñàéò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïëåíàðíèõ çàñ³äàíü 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, çàñ³äàíü ïîñò³éíèõ êî-
ì³ñ³é Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. (Â³ä 26.04.2017 
¹ 08/231-1059/ÏÐ). 

2) 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). 

3) Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 11 ëþòîãî 2016 ðîêó ¹ 91/91 
“Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè 
ðîçâèòêó òóðèçìó â ì³ñò³ Êèºâ³ íà 2016-2018 
ðîêè”. (Â³ä 16.05.2017 ¹ 08/231-1298/ÏÐ). 

4) Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23 ÷åðâíÿ 2011 ðîêó ¹ 242/5629 
“Ïðî âñòàíîâëåííÿ ì³ñöåâèõ ïîäàòê³â ³ çáîð³â                                 
ó ì. Êèºâ³”. (Â³ä 18.04.2017 ¹ 08/231-1006/ÏÐ). 

5) Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ 
êîíêóðñíîãî â³äáîðó êåð³âíèê³â äîøê³ëüíèõ òà 
çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. 
(Â³ä 20.02.2017 ¹ 08/231-443/ÏÐ). 

6) Ïðî âèçíàííÿ òàêèì, ùî âòðàòèëî 
÷èíí³ñòü ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 02 
ãðóäíÿ 2010 ðîêó ¹ 269/5081 “Ïðî ñòâîðåííÿ 
Ðàäè íàö³îíàëüíîñòåé ïðè Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é 
ðàä³”. (Â³ä 29.03.2017 ¹ 08/231-859/ÏÐ).  

7) Ïðî çâåðíåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
äî Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ùîäî âíåñåííÿ çì³í 
äî Ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè “Äåÿê³ 
ïèòàííÿ îïëàòè ïðàö³ ïðàö³âíèê³â êóëüòóðè” â³ä 
03.04.2006 ¹ 413. (Â³ä 25.04.2017  ¹ 08/231-
1054/ÏÐ).

8) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ñòâîðåííÿ 
îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ “Áóäèíêî-
âèé êîì³òåò “Âóëèöÿ Âàäèìà Ãåòüìàíà, 46à” ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Â³ä 05.04.2017 
¹ 08/231-915/ÏÐ). 

9) Ïðî íàäàííÿ ñòàòóñó ñêâåðó çåìåëü-
í³é ä³ëÿíö³ îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,21 ãà, ùî 
ðîçòàøîâàíà íà âóë. Ïðåîáðàæåíñüê³é, 22/9 ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Â³ä 21.02.2017 
¹ 08/231-447/ÏÐ).

10) Ïðî íàäàííÿ ñòàòóñó ñêâåðó çåìåëüíèì 
ä³ëÿíêàì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà âóëèö³ Äîâíàð-
Çàïîëüñüêîãî ì³æ áóäèíêàìè 1/12, 3, 3/1, 3/2 ó 
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Â³ä 07.12.2016 
¹ 08/231-4859/ÏÐ). 

11) Ïðî íàäàííÿ ñòàòóñó ñêâåðó çåìåëüí³é 
ä³ëÿíö³, ðîçòàøîâàí³é ó ïðîâ. Êîâàëüñüêèé, 2 ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Â³ä 14.02.2017 
¹ 08/231-400/ÏÐ). 

12) Ïðî íàäàííÿ ñòàòóñó ñêâåðó çåìåëüí³é 
ä³ëÿíö³, ðîçòàøîâàí³é íà âóë. Ãîðîäí³é, 12 ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Â³ä 28.12.2016 
¹ 08/231-5119/ÏÐ). 

13) Ïðî íàäàííÿ ñòàòóñó ñêâåðó çåìåëüí³é 
ä³ëÿíö³, ùî ðîçòàøîâàíà íà  âóë. Ãë³íêè, 1, 3, 5 ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Â³ä 11.11.2016 
¹ 08/231-4589/ÏÐ). 

14) Ïðî íàäàííÿ ñòàòóñó ñêâåðó çåìåëüí³é 
ä³ëÿíö³ íà âóë. Àêàäåì³êà  Çàáîëîòíîãî, 94 ó 
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Â³ä 22.12.2016 
¹ 08/231-5056/ÏÐ).

15) Ïðî íàäàííÿ ñòàòóñó ñêâåðó çåìåëü-
í³é ä³ëÿíö³ ðîçòàøîâàí³é á³ëÿ áóäèíê³â 40 òà 
42/43 íà âóë. Àêàäåì³êà Áóëàõîâñüêîãî ó Ñâÿ-
òîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Â³ä 17.01.2017 
¹ 08/231-190/ÏÐ).

16)  Ïðî íàäàííÿ ñòàòóñó ñêâåðó çåìåëüí³é 
ä³ëÿíö³ ðîçòàøîâàí³é á³ëÿ áóäèíêó 18 íà âóë. 
Àêàäåì³êà ªôðåìîâà ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà. (Â³ä 22.12.2016 ¹ 08/231-5057/ÏÐ).

17) Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ïåðåë³êó çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ ïðîäàæó 
íà çåìåëüíèõ òîðãàõ (àóêö³îíàõ) ñóá’ºêòàì 
ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³ä  çàáóäîâó òà 
íàäàííÿ ñòàòóñó ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ íà 
âóë. Ôëîðåíö³¿, 1/11 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. 
Êèºâà. (Â³ä 31.03.2016 ¹ 08/231-1587/ÏÐ). 

18) Ïðî âèçíàííÿ á³éö³â-äîáðîâîëüö³â, ÿê³ 
áðàëè ó÷àñòü ó çàõèñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ 
òà äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó íà ñõîä³ Óêðà¿íè. 
(Â³ä 28.09.2016 ¹ 08/231-3986/ÏÐ). 

19) Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ëþòîãî 2007 ðîêó ¹ 172/833 
“Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî ãðîìàäñüêó 
ïðèéìàëüíþ äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè”. 
(Â³ä 09.03.2017 ¹ 08/231-701/ÏÐ). 

20) Ïðî çâ³ò òèì÷àñîâî¿ êîíòðîëüíî¿ êî-
ì³ñ³¿ ùîäî ïåðåâ³ðêè äîòðèìàííÿ çàêîííîñò³ 
ïðè ïðîâåäåíí³ ðîá³ò íà îá’ºêòàõ, ùî ìàþòü 
ñòàòóñ ïàì’ÿòîê àðõ³òåêòóðè ì³ñòîáóäóâàííÿ òà 
³ñòîð³¿ ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ òà îá’ºêò³â êóëüòóðíî¿ 
ñïàäùèíè. (Â³ä 06.03.2017 ¹ 08/231-640/ÏÐ). 

21) Ïðî çâåðíåííÿ äåïóòàò³â Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè òà Êà-

á³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ùîäî íåïðèïóñòèìîñò³ 
óõâàëåííÿ  çàïðîïîíîâàíîãî ïðîåêòó Òðóäîâîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè. (Â³ä 24.03.2017 ¹ 08/231-805/
ÏÐ). 

22) Ïðî ñêàñóâàííÿ ì³ñòîáóä³âíèõ óìîâ 
òà îáìåæåíü çàáóäîâè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ 
çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâî-îô³ñíîãî 
êîìïëåêñó (áóäèíîê ¹ 1, áóäèíîê ¹ 2) ì³æ âóë. 
Ìèêèëüñüêî-Ñëîá³äñüêîþ òà ïðîñï. Áðîâàð-
ñüêèì â³ä 17.01.2017 ð. ¹ 36/17/012/009-17. 
(Â³ä 06.02.2017 ¹ 08/231-356/ÏÐ).  

23) Ïðî ïåðåéìåíóâàííÿ ïðîñïåêòó ó ì³ñò³ 
Êèºâ³. (Â³ä 05.12.2016  ¹ 08/231-4798/ÏÐ). 
(Ïîâòîðíî).

24) 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-
÷àëüíîþ êîìïàí³ºþ “Êè¿âåíåðãî”. (Â³ä 23.03.2017 
¹ 08/231-801/ÏÐ).

25) Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïåðåë³êó îá’ºêò³â 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà, ïðàâî îðåíäè ÿêèõ âèáîðþºòüñÿ íà 
êîíêóðñíèõ çàñàäàõ. (Â³ä 07.04.2017 ¹ 08/231-
956/ÏÐ).

26) Ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó íåæèòëîâèõ 
ïðèì³ùåíü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-
íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ºäèíîìó ïðåòåíäåíòó 
íà ïðàâî îðåíäè. (Â³ä 01.03.2017 ¹ 08/231-
614/ÏÐ).

27) Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 02 æîâòíÿ 2013 ðîêó 
¹ 42/9630 “Ïðî âèçíà÷åííÿ ì³í³ìàëüíî¿ âàðòîñò³ 
ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäè 1 êâ. ì çàãàëüíî¿ ïëîù³ íåðó-
õîìîãî ìàéíà ô³çè÷íèõ îñ³á”. (Â³ä 04.01.2017 
¹ 08/231-2/ÏÐ). 

28) Ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó áåç ïðîâåäåííÿ 
êîíêóðñó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. 
(Â³ä 14.04.2017 ¹ 08/231-1005/ÏÐ).

29) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè  
ãðîìàäÿíàì Ïðèõîäüêî Ìàð³¿ ²ãíàò³âí³, Ïðè-
õîäüêî Âàëåíòèí³ Ãðèãîð³âí³ òà Ïðèõîäüêó 
Âîëîäèìèðó Ãðèãîðîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà 
îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ñóõóìñüê³é, 22 ó Ïîä³ëü-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ï-9612). (Â³ä 12.04.2017 
¹ 08/231-989/ÏÐ).

30) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ãðîìàäÿíêàì Áîíäàð Ñâ³òëàí³ Âàñèë³âí³ òà 
Ðîìàíåíêî Îëüç³ ²âàí³âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà òà 
îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. Âñåâîëîäà Ïåòð³âà, 1  
ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ï-9573). 
(Â³ä 23.02.2017 ¹ 08/231-538/ÏÐ).

31) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ãðîìàäÿíö³ Ë³íåíêî ßí³ Ìèêîëà¿âí³, ÷ëåíó ÎÁ-
ÑËÓÃÎÂÓÞ×ÎÃÎ ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂÓ “×ÎÐÍÎÁÈ-
ËÅÖÜ-ÎÁÎËÎÍÜ”, äëÿ äà÷íîãî áóä³âíèöòâà â 
óðî÷èù³ Îáîëîíü íà âóë. 1-à Ë³í³ÿ, ä³ë. 12-à (ÎÊ 
“×ÎÐÍÎÁÈËÅÖÜ-ÎÁÎËÎÍÜ”) â Îáîëîíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà (À-22948). (Â³ä 23.02.2017 
¹ 08/231-535/ÏÐ).

32) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ãðîìàäÿíèíó Ãîðîäèíñüêîìó Âîëîäèìèðó Ìè-
êîëàéîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ 
æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä íà âóë. Ôåäîñººâà, 13 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ï-9550). (Â³ä 03.11.2016 
¹ 08/231-4513/ÏÐ).

33) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè  
ãðîìàäÿíö³ ×åêìàðüîâ³é Òåòÿí³ Âàñèë³âí³ äëÿ 
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Êàðëà 
Ìàðêñà, 69 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
(Ï-9433). (Â³ä 27.09.2016 ¹ 08/231-3963/ÏÐ).

34) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ãðîìàäÿíö³ Ðàä³í³é Í³í³ Òðîõèì³âí³ äëÿ áóä³âíè-
öòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Âàòóò³íà, 33 ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ï-9329). (Â³ä 
28.09.2016 ¹ 08/231-4016/ÏÐ).

35) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Ìîñêàëåöü 
Îëåêñàíäð³ ²ãîð³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ 
æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä ó ïðîâ. Ä³áðîâíîìó, 8-à, ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó                  
ðàéîí³ ì. Êèºâà (À-17193). (Â³ä 15.11.2016 
¹ 08/231-4629/ÏÐ).

36) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Ãàëóøêî 
Ìàð³¿ Ñòåïàí³âí³, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³-
çàö³¿ ñàä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà “Ôðîíòîâèê” 
Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè äëÿ âåäåííÿ êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà 
íà âóë. Ìåäîâ³é, 245 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà (À-22597). (Â³ä 21.11.2016 ¹ 08/231-
4673/ÏÐ).

37) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Êðàâ÷óê Îëüç³ 
²âàí³âí³, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñàä³âíèöü-
êîãî òîâàðèñòâà “Ôðîíòîâèê” Ñîëîì’ÿíñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà, çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ âåäåííÿ 

êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ìåäîâ³é, 226 
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (À-22765). 
(Â³ä 21.11.2016 ¹ 08/231-4675/ÏÐ).

38) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Âàñèëåíêî 
Ãàëèí³ Áîðèñ³âí³, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³-
çàö³¿ ñàä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà “Ôðîíòîâèê” 
Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè äëÿ âåäåííÿ êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà 
íà âóë. Ìåäîâ³é, 213 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà (À-22766). (Â³ä 21.11.2016 ¹ 08/231-
4674/ÏÐ).

39) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíèíó Êðóï÷àêó 
Âîëîäèìèðó ßðîñëàâîâè÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
äëÿ ñòâîðåííÿ îçåëåíåíî¿ òåðèòîð³¿ çàãàëüíî-
ãî êîðèñòóâàííÿ íà øîñå Ñòîëè÷íîìó, 29 ó 
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì.Êèºâà (À-23383). (Â³ä 
19.04.2017 ¹ 08/231-1007/ÏÐ).

40) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Ñì³ðíîâ³é 
Àëë³ Ìèõàéë³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî 
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. 
Çàëåæí³é, 5-ã ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³   ì. Êèºâà 
(À-23299). (Â³ä 27.03.2017 ¹ 08/231-814/ÏÐ).

41) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Àëòóõîâ³é 
²ðèí³ Ïåòð³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æè-
ëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä 
íà âóë. Ðÿáîâà Îëåãà, 64-á ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà (À-22033). (Â³ä 23.05.2016 
¹ 08/231-2287/ÏÐ). 

42) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Æóêîâ³é Â³ð³ 
Ãðèãîð³âí³, ÷ëåíó ñàä³âíè÷îãî òîâàðèñòâà “Äí³ïðî-1”, 
ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü  çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ  âåäåííÿ 
êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ñàäîâ³é, 39, ä³ë. 
2-À ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³    ì. Êèºâà (À-13098). (Â³ä 
27.04.2017 ¹ 08/231-1096/ÏÐ).

43) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Áåñàç³ Àíí³ 
Âëàäèñëàâ³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî 
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà 
âóë. Âåëèê³é Êèòà¿âñüê³é, 77 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà (À-21535). (Â³ä 12.05.2017 
¹ 08/231-1269/ÏÐ).

44) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ïðîâåäåííÿ 
åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, 
ùî ï³äëÿãàº ïðîäàæó (ª-1392). (Â³ä 19.01.2017 
¹ 08/231-241/ÏÐ).

45) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ïðîâåäåííÿ 
åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, 
ùî  ï³äëÿãàº ïðîäàæó (ª-1404). (Â³ä 27.03.2017 
¹ 08/231-825/ÏÐ).

46) Ïðî ïðîäàæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè  òîâà-
ðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÐÎÂÅÑ-
ÍÈÊ” äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ êàôå 
íà Ñîëîì’ÿíñüê³é ïëîù³, 25 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà (ª-1407). (Â³ä 06.04.2017 
¹ 08/231-920/ÏÐ).

47) 4) Ïðî ïðîäàæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè  òî-
âàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Êëóá 
“Ò-2” äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áó-
ä³âë³ ìàãàçèíó íà âóë. Ëÿòîøèíñüêîãî, 18-á ó 
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³  ì. Êèºâà  (ª-1408). (Â³ä 
20.04.2017 ¹ 08/231-1018/ÏÐ).

48) Ïðî ïåðåäà÷ó Óïðàâë³ííþ êóëüòóðè, 
òóðèçìó òà îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè Äí³-
ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿, 
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ äèòÿ÷î¿ øêîëè 
ìèñòåöòâ ¹ 6 íà áóëüâ. Âåðõîâíî¿ Ðàäè, 15 ó 
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ä-5695). (Â³ä 
10.01.2017 ¹ 08/231-81/ÏÐ).

49) Ïðî íàäàííÿ êîìóíàëüíîìó ï³äïðè-
ºìñòâó ç óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî 
ôîíäó ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ “Ñïåöæèò-
ëîôîíä” çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ åêñïëóàòà-
ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó íà 
âóë. Êèðèë³âñüê³é, 85/87 ó Ïîä³ëüñüêîìó òà 
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîíàõ ì. Êèºâà (À-22331). 
(Â³ä 28.07.2016 ¹ 08/231-3258/ÏÐ).

50) Ïðî íàäàííÿ êîìóíàëüíîìó ï³äïðè-
ºìñòâó ç óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî 
ôîíäó ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ “Ñïåöæèòëî-
ôîíä” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, îá-
ñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâèõ áóäèíê³â, 
â òîìó ÷èñë³ çà ïðîãðàìîþ “Äîñòóïíå æèòëî”, 
òà îá’ºêò³â ñîö³àëüíî¿ ñôåðè (øêîëà, äèòÿ÷èé 
ñàäîê òà êîíñóëüòàö³éíî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð) 
ì³æ âóëèöÿìè Æóëÿíñüêîþ òà ×àáàí³âñüêîþ ó 
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ä-6600). (Â³ä 
04.04.2016 ¹ 08/231-1614/ÏÐ).

51) Ïðî íàäàííÿ êîìóíàëüíîìó ï³äïðè-
ºìñòâó ç óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî 
ôîíäó ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ “Ñïåöæèòëî-
ôîíä” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, îá-
ñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâèõ áóäèíê³â                 
ç âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè 
ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ òà îá’ºêòàìè ñîö³àëü-
íî-ïîáóòîâî¿ ³íôðàñòðóêòóðè íà âóë. Àêàäåì³êà 
Çàáîëîòíîãî, 29 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
(Ä-7892). (Â³ä 30.11.2016 ¹ 08/231-4764/ÏÐ). 

52) Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ 
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÀÂÒÎÁÀÍÑÅÐÂ²Ñ” çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, îáñëóãîâóâàííÿ òà 
ðåìîíòó îá’ºêò³â òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè 
(çà¿çäè òà âè¿çäè äî àâòîçàïðàâíîãî êîìïëåêñó) 
íà ïðîñï. Ñòåïàíà Áàíäåðè, 29-à â Îáîëîíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ä-7152). (Â³ä 21.03.2017 
¹ 08/231-800/ÏÐ).

53) Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè  ÒÎÂÀ-
ÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ 

“Â²Ò-ÏËÞÑ” äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 
îá’ºêò³â ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-
òóðè íà âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 34-à ó 
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ä-7518). (Â³ä 
21.03.2017 ¹ 08/231-763/ÏÐ).

54) Ïðî ïðîäîâæåííÿ òåðì³íó ä³¿ ð³øåíü 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.12.2006 ¹ 472/529, 
â³ä 05.04.2012 ¹ 420/7757, â³ä 20.09.2012 
¹116/8400, â³ä 20.11.2014 ¹ 407/407 òà â³ä 
02.04.2015 ¹ 353/1218 ùîäî ïåðåäà÷³ â îðåíäó 
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê (À-23495). (Â³ä 21.04.2017 
¹ 08/231-1028/ÏÐ). 

55) Ïðî ïåðåäà÷ó ÎÁÑËÓÃÎÂÓÞ×ÎÌÓ 
ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂÓ “ÆÁÊ ËÈÒÎÂÑÜÊÈÉ” çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ 
æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä ó ïðîâ. Ëèòîâñüêîìó, 4/30 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà (À-22315). (Â³ä 10.01.2017 
¹ 08/231-65/ÏÐ).

56) Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÏÐÈ-
ÂÀÒÍÎÌÓ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÌÓ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ “ÒÅËÅ-
ÊÀÍÀË “²ÍÒÅÐ” äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ç äîáóäîâîþ, 
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-
ñêëàäñüêèõ áóä³âåëü ç âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè 
ïðèì³ùåííÿìè òà ïàðê³íãîì íà âóë. Äìèòð³âñüê³é, 
30 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ä-6979). 
(Â³ä 11.04.2017 ¹ 08/231-979/ÏÐ).

57) Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè  ÏÓ-
ÁË²×ÍÎÌÓ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÌÓ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ “ÊÐÅÄ² 
ÀÃÐ²ÊÎËÜ ÁÀÍÊ” äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-
âàííÿ îô³ñíîãî öåíòðó íà âóë. Ïóøê³íñüê³é, 42/4 
ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ä-7640). 
(Â³ä 23.02.2017 ¹ 08/231-545/ÏÐ).

58) Ïðî ïåðåäà÷ó ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁ-
ÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ “ÅËÅÊÒÐÎ-
ÏÐÎ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ ðîçì³ùåííÿ òà 
îáñëóãîâóâàííÿ îá’ºêòó åíåðãåòè÷íî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè (òðàíñôîðìàòîðíî¿ ï³äñòàíö³¿) íà 
Íàáåðåæíî-Ðèáàëüñüê³é äîðîç³ â Îáîëîíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì.Êèºâà (Ä-7513). (Â³ä 07.03.2017 
¹ 08/231-678/ÏÐ).

59) Ïðî ïåðåäà÷ó ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅ-
ÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ „ÖÅÍÒÐ ÌÀÃÍ²ÒÎ-
ÃÎÐÑÜÊÀ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ 
òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âë³ îô³ñíîãî öåíòðó íà 
âóë. Ìàãí³òîãîðñüê³é, 1 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³  
ì. Êèºâà (Ä-8029). (Â³ä 21.04.2017  ¹ 08/231-
1027/ÏÐ).

60) Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ  “²íæïðîåêòñåðâ³ñ-Àðñ” 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó ç âáóäîâàíèìè 
íåæèòëîâèìè ïðèì³ùåííÿìè òà ï³äçåìíèì 
ïàðê³íãîì íà âóë. Ãðîäíåíñüê³é, 14 (ë³ò.À) ó 
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ä-6633). (Â³ä 
06.04.2017 ¹ 08/231-934/ÏÐ).

61) Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÀâòîÍàôòà” çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ ÀÇÑ ç 
îá’ºêòàìè ñåðâ³ñíîãî  îáñëóãîâóâàííÿ íà äîðîç³ 
Ê³ëüöåâ³é, 9  ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà                  
(À-23345). (Â³ä 20.03.2017 ¹ 08/231-760/ÏÐ).

62) 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).

63) Ïðî ïåðåäà÷ó ïðèâàòíîìó ï³äïðè-
ºìñòâó Ô²ÐÌ² “ÂÎËÍÀ” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
äëÿ áóä³âíèöòâà, îáñëóãîâóâàííÿ òà ðåìîíòó 
îá’ºêò³â ³íæåíåðíî¿, òðàíñïîðòíî¿, åíåðãåòè÷íî¿ 
³íôðàñòðóêòóðè, 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). 

64) 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). 

65) Ïðî ïåðåäà÷ó ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅ-
ÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ “ÑÒÎËÈÖß-ÇÅÌ-
²ÍÄÓÑÒÐ²ß” çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ 
òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ç ïîäàëüøèì 
¿õ çíåñåííÿì äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà 
îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó             
ç ïðèì³ùåííÿìè ñîö³àëüíî-ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà-
÷åííÿ òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà ïðîñï. Ñòåïàíà 
Áàíäåðè, 14-á â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
(À-23212). (Â³ä 21.02.2017 ¹ 08/231-472/ÏÐ).

66) Ïðî ïåðåäà÷ó ÏÓÁË²×ÍÎÌÓ ÀÊÖ²Î-
ÍÅÐÍÎÌÓ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ “Ë²ÍÄÅ ÃÀÇ ÓÊÐÀ¯ÍÀ” 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-
âàííÿ âèðîáíè÷èõ áóä³âåëü íà âóë. Ëåáåäèíñüê³é, 
3-á â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (À-16067). 
(Â³ä 14.11.2016 ¹ 08/231-4617/ÏÐ).

67) Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ãðîìàäÿíèíó Åð³êÿíó Àãâàíó Ðóáåíîâè÷ó äëÿ 
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíî-
ãî ïàâ³ëüéîíó íà âóë. Òèìîô³ÿ Øàìðèëà, 6 ó 
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (À-22539).                  
(Â³ä 04.08.2016 ¹ 08/231-3347/ÏÐ). 

68) Ïðî çì³íó ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâà-
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ðèñòâà “ÓÊÐÂÒÎÐ×ÎÐÌÅÒ” äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áàãàòîïîâåðõîâîãî 
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). 

69) 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).

70) Ïðî ïîíîâëåííÿ ô³çè÷í³é îñîá³-ï³ä-
ïðèºìöþ Ïðóäí³êîâ³é ²ðèí³ Àíàòîë³¿âí³ äîãîâîðó 
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ çîíè êîðîòêî÷àñíîãî 
â³äïî÷èíêó ç çàêëàäîì ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ 
(êàôå-øàøëè÷íà) íà âóë. Áðàòèñëàâñüê³é, 9-â ó 
Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà òà âíåñåííÿ çì³í 
äî íüîãî (À-19306). (Â³ä 12.09.2016 ¹ 08/231-
3796/ÏÐ). 

71) Ïðî ïîíîâëåííÿ òîâàðèñòâó ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ïîñòóï” äîãîâîðó îðåíäè 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóà-
òàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ çàêëàäó ãðîìàäñüêîãî 
õàð÷óâàííÿ íà âóë. Ìèêîëè Êèáàëü÷è÷à, 11-à ó 
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì.Êèºâà (À-13848). (Â³ä 
21.11.2016 ¹ 08/231-4682).

72) Ïðî ïîíîâëåííÿ òîâàðèñòâó ç îáìå-
æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ñï³ëüíå óêðà¿íñüêî-
êàíàäñüêå ï³äïðèºìñòâî “Ðîñàí” äîãîâîðó 
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà 
îáñëóãîâóâàííÿ ïîøòîâî-ñêëàäñüêîãî êîìïëåêñó 
ïî îáðîáö³, ñîðòóâàííþ ³ çáåð³ãàííþ ïîøòî-
âèõ â³äïðàâëåíü íà ïðîñï. Â³äðàäíîìó, 107à ó 
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (À-9845). (Â³ä 
27.07.2016 ¹ 08/231-3231/ÏÐ).

73) Ïðî ïîíîâëåííÿ äîãîâîðó îðåíäè 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ 
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÑËÀÂÓÒÀ” äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿, 
åêñïëóàòàö³¿ ³ îáñëóãîâóâàííÿ àâòîçàïðàâíî¿ 
ñòàíö³¿ ç îáñëóãîâóþ÷èì êîìïëåêñîì òà äëÿ 
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ ³ îáñëóãîâóâàííÿ 
ïàâ³ëüéîíó ç ïðîäàæó â³ò÷èçíÿíèõ àâòîìîá³ë³â 
ç â³äêðèòîþ àâòîñòîÿíêîþ íà Äí³ïðîâñüê³é íà-
áåðåæí³é, 17 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
(À-22638). (Â³ä 21.11.2016 ¹ 08/231-4681/ÏÐ).

74) Ïðî ïîíîâëåííÿ òîâàðèñòâó ç îáìå-
æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “²Ì” äîãîâîðó îðåíäè 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ îô³ñíî-àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ íà âóë. 
Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè, 17 (ë³ò.Â) ó Ïîä³ëüñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà òà âíåñåííÿ çì³í äî íüîãî 
 (À-21421). (Â³ä 10.05.2016 ¹ 08/231-2095/ÏÐ). 

75) Ïðî ïîíîâëåííÿ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁ-
ÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ “ÒÁ-ÕË²Á” 
äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ ðîçì³-
ùåííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ áóä³âë³ ì³í³-õë³áîïåêàðí³ 
íà âóë. ²ðï³íñüê³é, 67-Á ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà òà âíåñåííÿ çì³í äî íüîãî (À-21066).                    
(Â³ä 15.02.2016 ¹ 08/231-897/ÏÐ).  

76) Ïðî íàäàííÿ çãîäè íà ðîçðîáëåííÿ 
òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ³ç çåìëåóñòðîþ ùîäî 
ïîä³ëó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÏÓÁË²×ÍÎÌÓ ÀÊ-
Ö²ÎÍÅÐÍÎÌÓ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ “ÊÈ¯ÂÌÅÒÀË” íà 
ïðîñï. Âèçâîëèòåë³â, 5 ó Äí³ïðîâñüêîìó  ðàéîí³ 
ì. Êèºâà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 
àäì³í³ñòðàòèâíî-ïîáóòîâèõ êîðïóñ³â ³ ñêëàäñüêî¿ 
áàçè (Ê-28803). (Â³ä 24.04.2017 ¹ 08/231-1035/
ÏÐ).

77) Ïðî íàäàííÿ çãîäè íà ïîä³ë çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè íà âóë. Àêàäåì³êà Êðæèæàíîâñüêîãî, 4 ó 
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ê-27981 (Â³ä 
07.02.2017 ¹ 08/231-371/ÏÐ).

78) 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). (Ïîâòîðíî).

79) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî             â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ Ï²ÄÏÐÈªÌ-
ÑÒÂÓ” ÊÈ¯Â-ÐÅÑÓÐÑ” íà âóë. Ïèðîã³âñüêèé 
øëÿõ, 34 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ 
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü äëÿ 
âèðîáíèöòâà áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â (Ê-26893). 
(Â³ä 26.09.2016 ¹ 08/231-3942/ÏÐ).

80) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎ-
Â²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ “ÌÎÍÎ-ÑÅÐÂ²Ñ” íà âóë. Ìåõàí³-
çàòîð³â, 12 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ 
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-27242). (Â³ä 
25.10.2016 ¹ 08/231-4443/ÏÐ).

81) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Ñïàéê ²íâåñò”, òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ 
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Àñàõ³ ²íâåñò”, òîâàðèñòâó ç îá-
ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ðåíòà Õàóñ” íà âóë. 
Êîçàöüê³é, 122 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
äëÿ åêñïëóàòàö³¿ îô³ñíî-ñêëàäñüêèõ áóä³âåëü 

(Ê-27533). (Â³ä 05.10.2016 ¹ 08/231-4134/ÏÐ).
82) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó 
“Êè¿âïàñòðàíñ” íà âóë. Êîëåêòîðí³é ó Äàðíèöü-
êîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà                    
îáñëóãîâóâàííÿ ë³í³éíî-äèñïå÷åðñüêî¿ ñòàíö³¿ 
òà ðîçâîðîòíüîãî ê³ëüöÿ òðàìâàþ (Ê-25104). 
(Â³ä 23.02.2016 ¹ 08/231-1090/ÏÐ).

83) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ÆÈÒËÎÂÎ-ÁÓÄ²ÂÅËÜÍÎÌÓ ÊÎÎÏÅÐÀ-
ÒÈÂÓ “ÞÂ²ËÅÉÍÈÉ-5” ó ïðîâ. Êâ³òíåâîìó, 10  ó 
Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ 
òà îáñëóãîâóâàííÿ áàãàòîêâàðòèðíîãî æèòëîâîãî 
áóäèíêó (Ê-27111). (Â³ä 06.10.2016 ¹ 08/231-
4173/ÏÐ).

84) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè Óêðà¿íñüêîìó êîëåæó ³ì. Â. Î. Ñóõîìëèí-
ñüêîãî  ì. Êèºâà (ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà ¹ 272) 
íà âóë. Ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ Øåïòèöüêîãî, 5à  
ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ åêñïëóà-
òàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ êîëåæó (Ê-28422). (Â³ä 
28.12.2016 ¹ 08/231-5117/ÏÐ).

85) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÌÓ ÒÎÂÀ-
ÐÈÑÒÂÓ “ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ²ÍÑÒÈÒÓÒ ²Ç ÏÐÎÅÊÒÓ-
ÂÀÍÍß ² ÐÎÇÂÈÒÊÓ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÎ-ÊÎÌÓÍ²ÊÀ-
Ö²ÉÍÎ¯ ²ÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÈ  “Ä²ÏÐÎÇÂ’ßÇÎÊ” íà 
âóë. Ñîëîì’ÿíñüê³é, 3 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 
âèðîáíè÷î-òåõí³÷íèõ òà ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü 
(Ê-26242). (Â³ä 06.12.2016 ¹ 08/231-4849/ÏÐ).

86) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ÄÅÐÆÀÂÍÎÌÓ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÓ                           
“ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ²ÍÑÒÈÒÓÒ ²ÍÆÅÍÅÐÍÎ-ÒÅÕÍ²×-
ÍÈÕ ÐÎÇÂ²ÄÓÂÀÍÜ ÄËß ÁÓÄ²ÂÍÈÖÒÂÀ”  íà âóë. 
Ïøåíè÷í³é, 8à ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ ³ åêñïëóàòàö³¿ âèðîáíè÷î-
òåõí³÷íî¿ ³ ìàòåð³àëüíî¿ áàçè ÄÏ “ÓÊÐ²²ÍÒÐ” 
(Ê-27155). (Â³ä 03.10.2016 ¹ 08/231-4088/ÏÐ).

87) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Êëàäíèöüê³é Ëàðèñ³ 
Âîëîäèìèð³âí³ íà ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêîìó 105-á 
ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ îáñëó-
ãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ 
(êë³í³êà âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè) (Ê-27558). (Â³ä 
05.10.2016 ¹ 08/231-4125/ÏÐ). 

88) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ãóáàðó ²âàíó ²âàíîâè÷ó, 
ïðèâàòíîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó “Ìîí-
òàæëåãìàø”, ìàëîìó ïðèâàòíîìó ï³äïðèºì-
ñòâó “Ê²ÌÎ-Á²ÇÍÅÑ” íà âóë. Àâòîïàðêîâ³é, 5 ó 
Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ 
òà îáñëóãîâóâàííÿ íåæèëèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä 
(Ê-26990). (Â³ä 21.10.2016 ¹ 08/231-4376/ÏÐ).

89) Ïðî íàäàííÿ çãîäè íà ðîçðîáëåííÿ 
òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ³ç çåìëåóñòðîþ ùîäî ïî-
ä³ëó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ                         
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Òåðèòîð³àëüíå ì³æãîñïîäàð÷å 
îá’ºäíàííÿ “Ë³êî-Õîëä³íã” íà âóë. Àêàäåì³êà Â³-
ëüÿìñà, 7 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ 
áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â ç ï³äçåìíèìè 
ïàðê³íãàìè (Ê-26865). (Â³ä 21.10.2016 ¹ 08/231-
4377/ÏÐ).

90) Ïðî íàäàííÿ çãîäè íà ïîä³ë çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Âàñèëÿ Æóêîâñüêîãî, 22 ó 
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ê-26899). (Â³ä 
28.09.2016 ¹ 08/231-4006/ÏÐ).

91) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà íà âóë. Òóëóçè, 6-ä  ó Ñâÿòîøèíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ óòðèìàííÿ òà áëàãîóñòðîþ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ òåðèòîð³¿ (Ê-28283). (Â³ä 26.12.2016 
¹ 08/231-5080/ÏÐ).

92) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî 
óòðèìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Ñâÿòîøèíñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà íà âóë. Àêàäåì³êà Êîðîëüîâà 
(á³ëÿ ÄÏ “Ñìàðàãä”) ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ 
ì³ñòà Êèºâà äëÿ        óòðèìàííÿ òà áëàãîóñòðîþ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ òåðèòîð³¿ (Ê-27620). (Â³ä 12.10.2016 
¹ 08/231-4287/ÏÐ).

93) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî 
óòðèìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Ñâÿòîøèíñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà íà ðîç³ âóë. ßêóáà Êîëàñà òà 
áóëüâ. Ðîìåíà Ðîëëàíà ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðà-
éîí³ ì³ñòà Êèºâà äëÿ óòðèìàííÿ òà áëàãîóñòðîþ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ òåðèòîð³¿ (Ê-27621). (Â³ä 10.10.2016 
¹ 08/231-4206/ÏÐ).

94) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðè-
ìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Øåâ÷åíê³âñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà ì³æ áóäèíêàìè ¹ 5, 7, 9, 11-à, 
13-à íà âóë. Áëþõåðà òà ¹ 24 íà âóë. Àêàäåì³êà 
Òóïîëºâà ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ 

óòðèìàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ñêâåðó (Ê-27612). 
(Â³ä 17.10.2016 ¹ 08/231-4323/ÏÐ).

95) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà íà ðîç³ âóë. Ìèõàéëà Êîöþáèíñüêîãî òà 
âóë. Â’ÿ÷åñëàâà Ëèïèíñüêîãî ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ óòðèìàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 
ñêâåðó ³ì. Î. Ãîí÷àðà  (Ê-27429). (Â³ä 03.10.2016 
¹ 08/231-4065/ÏÐ).

96) 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. Ìèõàéë³âñüê³é ó Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ óòðèìàííÿ òà 
îáñëóãîâóâàííÿ ñêâåðó (Ê-27182). (Â³ä 17.10.2016 
¹ 08/231-4324/ÏÐ).

97) 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. Òàòàðñüê³é, 36/5, 38 
ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ óòðè-
ìàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ñêâåðó (Ê-27925). (Â³ä 
24.11.2016 ¹ 08/231-4742/ÏÐ).

98) 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 îáñëóãîâóâàííÿ 
ñêâåðó á³ëÿ ïàì’ÿòíèêà Á. Ïàòîíà (Ê-27428). (Â³ä 
03.10.2016 ¹ 08/231-4066/ÏÐ).

99) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî 
óòðèìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Ïîä³ëüñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà íà âóë. Ìàðøàëà Ãðå÷êà, 8-10 
ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ óòðèìàííÿ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü (Ê-27072). (Â³ä 10.10.2016 
¹ 08/231-4204/ÏÐ).

100) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî 
óòðèìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äí³ïðîâñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà ì³æ ïðîñï. Áðîâàðñüêèì, 15 
(òåðèòîð³ÿ ÌÂÖ) òà âçäîâæ Áðîâàðñüêîãî ïðîñï. 
ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ äîãëÿäó òà 
îáñëóãîâóâàííÿ ñêâåðó (Ê-29181). (Â³ä 09.03.2017 
¹ 08/231-714/ÏÐ).

101) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà íà âóë. Ï³âí³÷í³é, 2â-46 â Îáîëîíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ ñòâîðåííÿ îçåëåíåíèõ 
òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ (Ê-27815). 
(Â³ä 24.10.2016 ¹ 08/231-4401/ÏÐ).

102) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. 
Êèºâà íà âóë. Ï³âí³÷í³é, 12-18 â Îáîëîíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ ñòâîðåííÿ îçåëåíåíèõ 
òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ (Ê-27816). 
(Â³ä 24.10.2016 ¹ 08/231-4404/ÏÐ).

103) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà íà ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 25-27 â 
Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ ñòâîðåííÿ 
îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ 
(Ê-27809). (Â³ä 24.10.2016 ¹ 08/231-4399/ÏÐ).

104) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà íà ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 9-11à â 
Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ ñòâîðåííÿ 
îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ 
(Ê-27804). (Â³ä 25.10.2016 ¹ 08/231-4424/ÏÐ).

105) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî 
óòðèìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Îáîëîíñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà íà ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 16 
â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ ñòâîðåííÿ 
îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ 
(Ê-27812). (Â³ä 24.10.2016 ¹ 08/231-4400/ÏÐ).

106) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî 
óòðèìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Îáîëîíñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà íà âóë. Ïðèð³÷í³é, 13-17ã-17 â 
Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ ñòâîðåííÿ 
îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ 
(Ê-27814). (Â³ä 24.10.2016 ¹ 08/231-4402/ÏÐ).

107) Ïðî ïîãîäæåííÿ òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ 
³ç çåìëåóñòðîþ ùîäî ïîä³ëó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜ-
Í²ÑÒÞ “ÃÅÎÊÎÍ” äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ 
òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíî-îô³ñíî-ðîçâà-
æàëüíîãî êîìïëåêñó ç àâòîñòîÿíêîþ, ïàðê³íãîì 
òà ìèéêîþ íà âóë. Ïðîòàñ³â ßð, 13à, 15, 17 ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (À-21964).                            
(Â³ä 20.04.2017 ¹ 08/231-1020/ÏÐ).

108) Ïðî ïîãîäæåííÿ òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ 
³ç çåìëåóñòðîþ ùîäî ïîä³ëó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ó 20-ìó ì³êðîðàéîí³ æèòëîâîãî ìàñèâó Âèãóð³â-
ùèíà-Òðîºùèíà ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ 
“Ô²ÀÍ²Ò”, ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó 
“Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò ¹4” äëÿ áóä³âíèöòâà 
20-ãî ì³êðîðàéîíó æèòëîâîãî ìàñèâó Âèãóð³â-
ùèíà-Òðîºùèíà (À-22949). (Â³ä 30.01.2017 
¹ 08/231-304/ÏÐ).

109) Ïðî ïîãîäæåííÿ òåõí³÷íî¿ äîêóìåí-
òàö³¿ ³ç çåìëåóñòðîþ ùîäî ïîä³ëó çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè íà âóë. Ïðîôåñîðà Ï³äâèñîöüêîãî, 4â 
ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà êîìóíàëüíîìó 
ï³äïðèºìñòâó ç óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ 
æèòëîâîãî ôîíäó ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ 
“Ñïåöæèòëîôîíä” äëÿ áóä³âíèöòâà äîñòóïíîãî 
æèòëà äëÿ ïðàö³âíèê³â ìåäè÷íèõ çàêëàä³â êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà (À-21590). (Â³ä 
28.07.2016 ¹ 08/231-3257/ÏÐ).

110) Ïðî ïîãîäæåííÿ òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ 
³ç çåìëåóñòðîþ ùîäî ïîä³ëó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
îáñëóãîâóþ÷îìó êîîïåðàòèâó ñàäîâî-äà÷íîìó 
òîâàðèñòâó “ÑÒÀÄÍÅ” ó ì³êðîðàéîí³ Îñîêîðêè 
ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà äëÿ âåäåí-
íÿ êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà (À-23398). (Â³ä 
12.04.2017 ¹ 08/231-990/ÏÐ).

111) Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòó çåìëå-
óñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
Ì³í³ñòåðñòâó îáîðîíè Óêðà¿íè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ 
òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä â³éñüêîâîãî ì³ñòå÷êà 
¹ 233 íà âóë. Áîðèñï³ëüñüê³é ó Äàðíèöüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ä-7172). (Â³ä 04.10.2016 
¹ 08/231-4105/ÏÐ).

112) Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòó çåìëå-
óñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê 
Ì³í³ñòåðñòâó îáîðîíè Óêðà¿íè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà 
îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä â³éñüêîâîãî ì³ñòå÷êà ¹ 36 íà 
âóë. Ìåëüíèêîâà, 24 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà (Ä-7114). (Â³ä 27.07.2016 ¹ 08/231-
3229/ÏÐ).  

113) Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ 
ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äåðæàâíîìó 
ï³äïðèºìñòâó “Âèðîáíè÷å îá’ºäíàííÿ “Êè¿âïðè-
ëàä” äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ïðîìèñëîâîãî ï³äïðèºìñòâà 
íà âóë. ßêóòñüê³é, 3 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà (Ä-7289). (Â³ä 31.10.2016 ¹ 08/231-
4471/ÏÐ). 

114) Ïðî âíåñåííÿ çì³í ó äîäàòîê äî ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 24.05.2007 
¹ 696-14/1357 “Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ 
ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä                  
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà” (À-22652). 
(Â³ä 31.10.2016 ¹ 08/231-4468/ÏÐ).  

115) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî  â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ãóäèìåíêó Âîëîäèìèðó 
Âîëîäèìèðîâè÷ó íà âóë. Áðîä³âñüê³é, 130-À ó 
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ 
îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-27423). (Â³ä 06.09.2016 
¹ 08/231-3710/ÏÐ).

116) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíêàì Ìàêîâåöüê³é Ëþäìèë³ 
Â³êòîð³âí³, Ãëàä÷åíêî Ë³ä³¿ Â³êòîð³âí³ íà âóë. 
Êîð÷óâàòñüê³é, 1/48à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æè-
ëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä 
(Ê-25684). (Â³ä 27.04.2016 ¹ 08/231-2028/ÏÐ).

117) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Á³ëîìó Ìàêñèìó 
Âîëîäèìèðîâè÷ó ó ïðîâ. Ï³äá³ðíîìó ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ 
îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-27286). (Â³ä 27.09.2016 
¹ 08/231-3969/ÏÐ).

118) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî  â³äâåäåííÿ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ïëàêñ³þ Ïåòðó 
Ìèõàéëîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ ×àïàºâêà Ãîëîñ³-
¿âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà 
îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-23694). (Â³ä 20.04.2016 
¹ 08/231-1928/ÏÐ).

119) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Êîðÿö³ ªâãåíó Âîëîäèìè-
ðîâè÷ó íà âóë. Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 1 ó Äåñíÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà  ³ îáñëóãîâóâàííÿ 
æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä 
(Ê-27553). (Â³ä 05.10.2016 ¹ 08/231-4121/ÏÐ).

120) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ïèëèïåíêó Â³òàë³þ Âîëî-
äèìèðîâè÷ó íà âóë. Ãîðüêîãî, 43 ó Äåñíÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ  áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ 
æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä 
(Ê-27554). (Â³ä 18.10.2016 ¹ 08/231-4345/ÏÐ).

121)  Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåí-
íÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî   â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Áîíäàð÷óêó 
Âîëîäèìèðó Ñåðã³éîâè÷ó ó ïðîâ. 1-ìó Ðàäèñ-
ò³â, 14 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ 
áóä³âíèöòâà   ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
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ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-27607). (Â³ä 
09.11.2016 ¹ 08/231-4560/ÏÐ).

122)  Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ïåä÷åíêî Àë³í³ Îëåêñàíäð³âí³ 
íà âóë. Ãîðüêîãî, 43-à ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. 
Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî 
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-
27555). (Â³ä 18.10.2016 ¹ 08/231-4346/ÏÐ).

123) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Îðëåíêî Ãàëèí³ Àíàòîë³¿âí³ 
ó ïðîâ. Ðàäèñò³â, 9-â ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. 
Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî 
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-
27608). (Â³ä 09.11.2016  ¹ 08/231-4562/ÏÐ).

124) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî  â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ðèáàê Îëåí³ Âàñèë³âí³ ó 
ïðîâ. 1-ìó Ðàäèñò³â, 16 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æè-
ëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä 
(Ê-27606). (Â³ä 10.11.2016   ¹ 08/231-4571/ÏÐ).

125) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ïðîõîðåíêî Ìàð³¿ Îëåêñ³¿âí³ 
íà âóë. Äæåðåëüí³é, 15-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ 
æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä (Ê-24217). (Â³ä 14.09.2016 ¹ 08/231-3838/
ÏÐ).

126) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ëåâ÷åíêî Ñâ³òëàí³ Þð³¿âí³, 
÷ëåíó ñàä³âíè÷îãî òîâàðèñòâà “Ñâÿòèùå” Äàð-
íèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, íà âóë. Àáðèêîñîâ³é 
ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ âåäåííÿ 
ñàä³âíèöòâà (Ê-24058). (Â³ä 27.04.2016 ¹ 08/231-
2025/ÏÐ).

127) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåí-
íÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî  â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ëàíîâñüêîìó 
Îëåêñàíäðó Ãðèãîðîâè÷ó íà âóë. Øåâ÷åíêà, 
29-À, ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ                 
áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-27587). (Â³ä 
05.10.2016 ¹ 08/231-4126/ÏÐ).

128) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ ªô³ìåíêî Îëåí³ Àíàòîë³¿âí³ 
íà âóë. Ìîñòîâ³é, 53à, ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æè-
ëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä 
(Ê-27751). (Â³ä 18.10.2016 ¹ 08/231-4344/ÏÐ).

129) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Çåëä³ ßí³ Ïàâë³âí³ íà 
âóë. Âàòóò³íà, 33-à, ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æè-
ëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä 
(Ê-27086). (Â³ä 31.08.2016 ¹ 08/231-3662/ÏÐ).

130) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ãàðàùóê Ãàíí³ Ñåðã³¿âí³ íà 
âóë. Îñ³íí³é, 74, ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. 
Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî 
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-
27379). (Â³ä 14.09.2016 ¹ 08/231-3840/ÏÐ).

131) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ³ç çåìëåóñòðîþ ùîäî 
âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ) ìåæ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) ãðîìàäÿíö³ Ôà-
äººâ³é Àíí³ Ïèëèï³âí³ ó ïðî¿çä³ Êàëèíîâèé Ð³ã, 1 â 
Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ 
îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-27228). (Â³ä 06.09.2016 
¹ 08/231-3709/ÏÐ).

132) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåí-
íÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ìèêèò÷èêó 
Îëåêñàíäðó Âàñèëüîâè÷ó íà âóë. Ëåâàäí³é, 
35-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-26588). 
(Â³ä 10.08.2016 ¹ 08/231-3409/ÏÐ).   

133)  Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà 
ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ëóêàøó 
²ãîðþ Âàëåð³éîâè÷ó ó ïðîâ. Çàëóæíîìó ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ 
îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-27562). (Â³ä 27.09.2016 
¹ 08/231-3971/ÏÐ).  

134) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà 
ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Àí-
äðººâó Îëåêñàíäðó Âîëîäèìèðîâè÷ó ó ïðîâ. 
Çàëóæíîìó ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ   
áóä³âíèöòâà ³  îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-27561). (Â³ä 
29.09.2016 ¹ 08/231-4044/ÏÐ). 

135) 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-27567). (Â³ä 28.09.2016 ¹ 08/231-3999/ÏÐ). 

136) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà 
ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Êîêîø³ 
Îëåêñàíäðó  Ìèêîëàéîâè÷ó ó ïðîâ. Çàëóæíîìó ó 
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ   áóä³âíèöòâà 
³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-27565). (Â³ä 26.09.2016 
¹ 08/231-3945/ÏÐ).

137) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Øåâ÷óêó Â³êòîðó 
Ñåðã³éîâè÷ó ó ïðîâ. Çàëóæíîìó ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà  ³ îáñëóãîâóâàííÿ 
æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä 
(Ê-27564). (Â³ä 28.09.2016 ¹ 08/231-4003/ÏÐ). 

138) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Äðàïàëþêó 
Îëåêñ³þ Ïåòðîâè÷ó ó ïðîâ. Çàëóæíîìó ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ 
îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-27566). (Â³ä 28.09.2016 
¹ 08/231-4000/ÏÐ). 

139) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà 
ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ïîçíÿêó 
Îëåêñàíäðó Â³êòîðîâè÷ó íà Ëèñîã³ðñüêîìó 
óçâîç³ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ 
³íäèâ³äóàëüíîãî æèòëîâîãî, ãàðàæíîãî ³ äà÷-
íîãî áóä³âíèöòâà (Ê-27509). (Â³ä 11.10.2016 
¹ 08/231-4232/ÏÐ). 

140) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà 
ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ïîçíÿêó 
Îëåêñàíäðó Â³êòîðîâè÷ó íà Ëèñîã³ðñüêîìó óçâîç³ 
ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ ³íäèâ³äóàëü-
íîãî æèòëîâîãî, ãàðàæíîãî ³ äà÷íîãî áóä³âíèöòâà 
(Ê-27310). (Â³ä 11.10.2016 ¹ 08/231-4230/ÏÐ). 

141) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà 
ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ïîçíÿêó 
Îëåêñàíäðó Â³êòîðîâè÷ó íà óçâîç³ Ëèñîã³ðñüêîìó 
ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ ³íäèâ³äóàëü-
íîãî æèòëîâîãî, ãàðàæíîãî ³ äà÷íîãî áóä³âíèöòâà 
(Ê-27305). (Â³ä 11.10.2016 ¹ 08/231-4233/ÏÐ).

142) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà 
ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ïîçíÿêó 
Îëåêñàíäðó Â³êòîðîâè÷ó íà óçâîç³ Ëèñîã³ðñüêîìó 
ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ ³íäèâ³äóàëü-
íîãî æèòëîâîãî, ãàðàæíîãî ³ äà÷íîãî áóä³âíèöòâà 
(Ê-27306). (Â³ä 11.10.2016 ¹ 08/231-4234/ÏÐ). 

143) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ïîçíÿêó Îëåê-
ñàíäðó   Â³êòîðîâè÷ó íà óçâîç³ Ëèñîã³ðñüêîìó ó 
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ ³íäèâ³äóàëü-
íîãî æèòëîâîãî, ãàðàæíîãî ³ äà÷íîãî áóä³âíèöòâà 
(Ê-27308). (Â³ä 11.10.2016 ¹ 08/231-4229/ÏÐ). 

144) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà 
ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ïîçíÿêó 
Îëåêñàíäðó Â³êòîðîâè÷ó íà óçâîç³ Ëèñîã³ðñüêîìó 
ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ ³íäèâ³äóàëü-
íîãî æèòëîâîãî, ãàðàæíîãî ³ äà÷íîãî áóä³âíèöòâà 
(Ê-27307). (Â³ä 12.10.2016 ¹ 08/231-4285/ÏÐ). 

145) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà 
ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ïîçíÿêó 
Îëåêñàíäðó Â³êòîðîâè÷ó íà óçâîç³ Ëèñîã³ðñüêîìó 
ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ ³íäèâ³äóàëü-
íîãî æèòëîâîãî, ãàðàæíîãî ³ äà÷íîãî áóä³âíèöòâà 
(Ê-27510). (Â³ä 11.10.2016 ¹ 08/231-4231/ÏÐ). 

146) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà 
ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâå-
äåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Æîâòàí³þ 
ªâãåí³þ Ìèõàéëîâè÷ó íà âóë. ×àáàí³âñüê³é ó 
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ 
îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-27316). (Â³ä 04.10.2016 
¹ 08/231-4108/ÏÐ). 

147) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ïðîñêî÷èëî 
Âàëåíòèí³ Âîëîäèìèð³âí³ íà âóë. Íîâîáðîä³â-
ñüê³é, 11 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ 
áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü  ³ ñïîðóä (Ê-26171). (Â³ä 
14.09.2016 ¹ 08/231-3828/ÏÐ). 

148) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà 
ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Øåðñòþê 
Àëë³ Àíäð³¿âí³ íà âóë. Ïåðåäîâ³é, 23-á ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà 
îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-24201). (Â³ä 18.10.2016 
¹ 08/231-4343/ÏÐ). 

149) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÆÈÒËÎÂÎ-ÁÓÄ²ÂÅËÜÍÎÌÓ  
ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂÓ “ËÞÒÍÅÂÈÉ” íà âóë. Ëþòíåâ³é, 
58-Ñ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó  ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ 
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 
æèòëîâèõ áóäèíê³â òà îá’ºêò³â ñîö³àëüíî-ïîáó-
òîâîãî ïðèçíà÷åííÿ (Ê-21821). (Â³ä 28.09.2016 
¹ 08/231-4001/ÏÐ). 

150) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà 
ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâå-
äåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó ßêîâåíêó 
Ñåðã³þ Âîëîäèìèðîâè÷ó ó ïðîâ. Çàëóæíîìó ó 
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ  áóä³âíèöòâà 
³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 

áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-27563). (Â³ä 21.09.2016 
¹ 08/231-3916/ÏÐ). 

151) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ìàòâåºíêó 
Îëåêñàíäðó  Ñòåôàíîâè÷ó ó ïðîâ. Íîâîáðîä³â-
ñüêîìó, 5 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ 
áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-25580). (Â³ä 
20.09.2016 ¹ 08/231-3889/ÏÐ). 

152) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ùåðáàíþê Ëàðèñ³ 
Ñòàí³ñëàâ³âí³ íà âóë. Ñâÿòî-Ãåîðã³¿âñüê³é, 45 ó 
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà 
îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-23823). (Â³ä 05.09.2016 
¹ 08/231-3690/ÏÐ). 

153) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà 
ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Æåðä³íó 
Îëåêñàíäðó  Ãðèãîðîâè÷ó íà âóë. Ñâÿòî-Ãåîðã³-
¿âñüê³é, 2 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ 
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-23830). (Â³ä 
06.09.2016 ¹ 08/231-3717/ÏÐ). 

154) Ïðî ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó îðåíäè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 18.07.2005 ¹ 78-6-00287, 

óêëàäåíîãî ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà 
Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ ïðîôñï³ëîê äëÿ åêñ-
ïëóàòàö³¿  òà îáñëóãîâóâàííÿ ñïåö³àë³çîâàíî¿ 
äèòÿ÷î-þíàöüêî¿ ñïîðòèâíî¿ øêîëè îë³ìï³éñüêîãî 
ðåçåðâó ç â³òðèëüíîãî ñïîðòó íà âóë. Ïðèð³÷í³é, 
30 (çàòîêà Ñîáà÷å ãèðëî) â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà  (À-22656). (Â³ä 28.09.2016 ¹ 08/231-
4008/ÏÐ). 

155) Ðîçãëÿä ì³ñöåâî¿ ³í³ö³àòèâè ùîäî ðî-
ç³ðâàííÿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
â³ä 05.05.2004 ð. ¹91-6-00251 ç³ çì³íàìè â³ä 
04.05.2016 ð. óêëàäåíîãî ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ 
ðàäîþ òà ïðèâàòíèì ï³äïðèºìñòâîì “²íòåðñåðâ³ñ 
-2009” íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 01.10.2015 ¹89/1992.

156) Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 03 áåðåçíÿ 2016 ðîêó ¹116/116 
“Ïðî çàòâåðäæåííÿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè 
“Òóðáîòà. Íàçóñòð³÷ êèÿíàì” íà 2016-2018 ðîêè” 
. (Â³ä 10.05.2017 ¹ 08/231-1177/ÏÐ). 

157) ²íôîðìàö³éíà äîâ³äêà ùîäî ä³ÿëüíîñò³ 
òèì÷àñîâî¿ êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü 
ïåðåâ³ðêè ä³ÿëüíîñò³ àâòîçàïðàâíèõ ñòàíö³é (â 
òîìó ÷èñë³ ãàçîâèõ), íàôòîñõîâèù (òåðì³íàë³â) 
íà òåðèòîð³¿ ì. Êèºâà. 

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

товариству співвласників багатоквартирного будинку 
«Комфорт» на вул. Герцена, 17-25 у Шевченківському 
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку
Рішення Київської міської ради № 1181/2185 від 2 березня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки товариству співвласників багатоквартирного будинку «Комфорт» на вул. Герцена, 17-25 у Шевченківському 
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 звернення Київської міської ради до Кабінету 
Міністрів України щодо внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 03.04.2006 №413 

«Деякі питання оплати праці працівників національних 
закладів культури»

Рішення Київської міської ради № 427/2649 від 1 червня 2017 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про культуру», Закону 
України «Про музеї та музейну справу» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
òîâàðèñòâó ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíîãî 
áóäèíêó «Êîìôîðò» íà âóë. Ãåðöåíà, 17-25 ó 
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,77 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà 
îáñëóãîâóâàííÿ áàãàòîêâàðòèðíîãî æèòëîâîãî 
áóäèíêó çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî-
ð³øåííÿ) (Ê-26892).   

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. Íàïðàâèòè çâåðíåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
äî Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ùîäî âíåñåííÿ 
çì³í äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 
03.04.2006 ¹413 «Äåÿê³ ïèòàííÿ îïëàòè ïðàö³ 
ïðàö³âíèê³â íàö³îíàëüíèõ çàêëàä³â êóëüòóðè» 
çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü êóëüòóðè, òóðèçìó òà ³íôîðìà-
ö³éíî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток
до рішення 

Київської міської ради
від 01.06.2017 № 427/2649

ЗВЕРНЕННЯ 
до Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 03.04.2006 №413 «Деякі питання оплати праці 

працівників національних закладів культури»

Áàãàòî ðîê³â ïîñï³ëü ï’ÿòü ìóçåéíèõ çàêëàä³â ì³ñüêîãî ï³äïîðÿäêóâàííÿ – Íàö³îíàëüíèé ìó-
çåé ìèñòåöòâ ³ìåí³ Áîãäàíà òà Âàðâàðè Õàíåíê³â, Íàö³îíàëüíèé ìóçåé ìèñòåöòâ óêðà¿íñüêîãî 
íàðîäíîãî äåêîðàòèâíîãî ìèñòåöòâà, Íàö³îíàëüíèé öåíòð íàðîäíî¿ êóëüòóðè «Ìóçåé ²âàíà 
Ãîí÷àðà», Íàö³îíàëüíèé ìóçåé «Êè¿âñüêà êàðòèííà ãàëåðåÿ», Íàö³îíàëüíèé ìóçåé «Êè¿âñüêà 
ôîðòåöÿ» â³ä³ãðàþòü ïðîâ³äíó ðîëü ó êóëüòóðíîìó æèòò³ ñòîëèö³ òà ìàþòü çàãàëüíîäåðæàâíå ³ 
ì³æíàðîäíå âèçíàííÿ.

Ñôîðìîâàí³ ç äîñâ³ä÷åíèõ ôàõ³âö³â ãàëóç³, ¿õí³ òðóäîâ³ êîëåêòèâè óñï³øíî ïîïóëÿðèçóþòü 
óí³êàëüí³ êîëåêö³¿ â³ò÷èçíÿíîãî ³ çàðóá³æíîãî ìèñòåöòâà, äåìîíñòðóþòü çì³ñòîâí³ íàóêîâ³ äîñë³-
äæåííÿ ³ âèñòàâêîâ³ ïðîåêòè âèñîêîãî ð³âíÿ, âïðîâàäæóþòü ³ííîâàö³éí³ ï³äõîäè ó ðîáîò³ ç ð³çíèìè 
êàòåãîð³ÿìè â³äâ³äóâà÷³â, çàáåçïå÷óþ÷è òèì ñàìèì ðîçâèòîê äóõîâíîñò³ óêðà¿íñüêèõ ãðîìàäÿí ³ 
ôîðìóâàííÿ ¿õ íàö³îíàëüíî¿ òà ºâðîïåéñüêî¿ ³äåíòè÷íîñò³.

Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå òà áàãàòîð³÷í³ ñòàá³ëüíî âèñîê³ ïîêàçíèêè ä³ÿëüíîñò³ çàçíà÷åíèì ï’ÿòè 
ìóçåÿì áóëî íàäàíî ñòàòóñ íàö³îíàëüíèõ.

Âò³ì, óæå áàãàòî ðîê³â ðîçì³ðè ïîñàäîâèõ îêëàä³â, âñòàíîâëåíèõ äëÿ ïðàö³âíèê³â íàö³îíàëüíèõ 
ìóçå¿â êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, ó ê³ëüêà ðàç³â íèæ÷³ â³ä îêëàä³â ïðàö³âíèê³â íàö³îíàëüíèõ ìóçå¿â 
äåðæàâíîãî ï³äïîðÿäêóâàííÿ.
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Òàêà äèñïðîïîðö³ÿ ó ðîçì³ðàõ îêëàä³â âèíèêëà ÷åðåç òå, ùî â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó 
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 03.04.2006 ¹413 «Äåÿê³ ïèòàííÿ îïëàòè ïðàö³ ïðàö³âíèê³â íàö³îíàëüíèõ çà-
êëàä³â êóëüòóðè» äëÿ ïðàö³âíèê³â äåÿêèõ íàö³îíàëüíèõ çàêëàä³â êóëüòóðè (ïåðåë³ê ÿêèõ çàòâåðäæåíî 
ö³ºþ ïîñòàíîâîþ òà äîïîâíåíî ïðîòÿãîì 2007-2013 pp.) çàñòîñîâóþòüñÿ äîäàòêîâ³ êîåô³ö³ºíòè 
ï³äâèùåííÿ ïîñàäîâèõ îêëàä³â. Çàçíà÷èìî ïðè öüîìó, ùî äî çãàäàíîãî ïåðåë³êó íàö³îíàëüíèõ 
çàêëàä³â êóëüòóðè óâ³éøëè çäåá³ëüøîãî ìóçåéí³, òåàòðàëüí³ ³ ìóçè÷í³ çàêëàäè, ï³äïîðÿäêîâàí³ 
Ì³í³ñòåðñòâó êóëüòóðè Óêðà¿íè. Êè¿âñüê³ æ ìóçå¿, ÿêèì íàäàíî ñòàòóñ íàö³îíàëüíèõ, çàëèøåíî 
ïîçà óâàãîþ.

Íà íàøå ãëèáîêå ïåðåêîíàííÿ, òàêà ïðèêðà íåâ³äïîâ³äí³ñòü ó ðîçì³ðàõ ïîñàäîâèõ îêëàä³â, à äî 
òîãî æ çíà÷íî ìåíøà øòàòíà ÷èñåëüí³ñòü ïðàö³âíèê³â ñòîëè÷íèõ íàö³îíàëüíèõ ìóçå¿â (îòæå é á³ëüøå 
íàâàíòàæåííÿ), íåãàòèâíî âïëèâàº íà ìóçåéíó êàäðîâó ïîë³òèêó - óñêëàäíþº ï³äá³ð âèñîêîêâàë³ô³-
êîâàíèõ êàäð³â ³ òàëàíîâèòî¿ ìîëîä³, í³âåëþº âèðîáíè÷ó ìîòèâàö³þ, ïîðîäæóº ñîö³àëüíó íàïðóãó.

Ó çâ’ÿçêó ³ç âèêëàäåíèì ïðîñèìî ï³äòðèìàòè êëîïîòàííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ³ âæèòè çàõî-
ä³â ùîäî çð³âíÿííÿ óìîâ îïëàòè ïðàö³ íàö³îíàëüíèõ ìóçå¿â ì³ñüêîãî ï³äïîðÿäêóâàííÿ ç óìîâàìè 
îïëàòè ïðàö³ ó íàö³îíàëüíèõ äåðæàâíèõ ìóçåÿõ øëÿõîì âíåñåííÿ çì³í äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó 
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 03.04.2006 ¹ 413 «Äåÿê³ ïèòàííÿ îïëàòè ïðàö³ ïðàö³âíèê³â íàö³îíàëüíèõ 
çàêëàä³â êóëüòóðè», äîïîâíèâøè Ïåðåë³ê íàö³îíàëüíèõ çàêëàä³â êóëüòóðè, äëÿ ïðàö³âíèê³â ÿêèõ 
ïðè âèçíà÷åíí³ ïîñàäîâèõ îêëàä³â çàñòîñîâóºòüñÿ äîäàòêîâèé êîåô³ö³ºíò ï³äâèùåííÿ ïîñàäîâèõ 
îêëàä³â, òàêèìè çàêëàäàìè: Íàö³îíàëüíèé ìóçåé ìèñòåöòâ ³ìåí³ Áîãäàíà òà Âàðâàðè Õàíåíê³â, 
Íàö³îíàëüíèé ìóçåé ìèñòåöòâ óêðà¿íñüêîãî íàðîäíîãî äåêîðàòèâíîãî ìèñòåöòâà, Íàö³îíàëüíèé 
öåíòð íàðîäíî¿ êóëüòóðè «Ìóçåé ²âàíà Ãîí÷àðà»,Íàö³îíàëüíèé ìóçåé «Êè¿âñüêà êàðòèííà ãàëåðåÿ», 
Íàö³îíàëüíèé ìóçåé «Êè¿âñüêà ôîðòåöÿ».

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради 
України щодо необхідності внесення змін до законів 
України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

«Про основи містобудування» та інших законів
Рішення Київської міської ради № 607/2769 від 22 червня 2017 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України - місто-герой Київ», 
«Про основи містобудування», розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 № 333-р «Про схвалення 
Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні», для збереження 
традиційного характеру середовища міста, занесеного до Списку історичних населених місць України, у зв’язку із 
необхідністю професійного обговорення архітектурних проектних рішень Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про розробку Міської комплексної цільової програми 
«Київ без бар’єрів»

Рішення Київської міської ради № 618/2780 від 22 червня 2017 року
Відповідно до Конституції України, Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про столицю України - місто-герой Київ» Київська 
міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про відмову у поновленні 
ТОВ «Центробудсервіс» договору оренди земельної 
ділянки для будівництва житлово-офісного комплексу 

з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним 
паркінгом на просп. Алішера Навої, 55 у Дніпровському 

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 715/2877 від 6 липня 2017 року

Відповідно до статті 19 Конституції України, статей 9, 93 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої 
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 31, 33 Закону України «Про оренду землі», 
враховуючи незабудову земельної ділянки протягом 10 років та наявні звернення мешканців району щодо необ-
хідності збереження зелених зон, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання управлінню освіти 
Дарницької районної в місті Києві 

державної адміністрації земельної ділянки 
для будівництва, експлуатації та обслуговування 

загальноосвітньої школи 
у 10-му мікрорайоні житлового масиву Осокорки, 

діл. 65, 66 у Дарницькому районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 717/2879 від 6 липня 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. Íàïðàâèòè äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè 
çâåðíåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ùîäî íåîá-
õ³äíîñò³ âíåñåííÿ çì³í äî çàêîí³â Óêðà¿íè «Ïðî 
ðåãóëþâàííÿ ì³ñòîáóä³âíî¿ ä³ÿëüíîñò³», «Ïðî 
îñíîâè ì³ñòîáóäóâàííÿ» òà ³íøèõ çàêîí³â çã³äíî 
ç äîäàòêîì.

2. Îô³ö³éíî  îïðèëþäíèòè  öå ð³øåííÿ  â  ãàçåò³  
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðå-
ã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Âèçíàòè çà íåîáõ³äíå ðîçðîáêó Ì³ñü-
êî¿ êîìïëåêñíî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Êè¿â áåç 
áàð’ºð³â».

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ó ÷î-
òèðèì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ öüîãî 
ð³øåííÿ âæèòè íåîáõ³äíèõ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâî-
âèõ çàõîä³â ùîäî ðîçðîáêè Ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿ 
ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Êè¿â áåç áàð’ºð³â».

3. Ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëàì âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèì ó ì³ñò³ 
Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì, êîìóíàëüíèì 
ï³äïðèºìñòâàì äîðó÷èòè â ìåæàõ âèçíà÷åíèõ 
çàêîíîäàâñòâîì ïîâíîâàæåíü ïðîòÿãîì äâîõ 

ì³ñÿö³â ç ìîìåíòó îïðèëþäíåííÿ öüîãî ð³øåííÿ 
íàäàòè ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ äî ïðîåêòó Ì³ñüêî¿ êîìï-
ëåêñíî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Êè¿â áåç áàð’ºð³â» äî 
Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

4. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî 
çàõèñòó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Â³äìîâèòè ÒÎÂ «Öåíòðîáóäñåðâ³ñ» ó ïîíîâ-
ëåíí³ íà 5 ðîê³â äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè â³ä 27.03.2007 ¹ 66-6-00391 ïëîùåþ 0,2557 
ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:66:131:0034), 
óêëàäåíîãî ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà ÒÎÂ 
«Öåíòðîáóäñåðâ³ñ» äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâî-
îô³ñíîãî êîìïëåêñó ç âáóäîâàíî-ïðèáóäîâà-
íèìè ïðèì³ùåííÿìè òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì 
íà ïðîñï. Àë³øåðà Íàâî¿, 55 ó Äí³ïðîâñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

2.1. Ïðî³íôîðìóâàòè ÒÎÂ «Öåíòðîáóäñåðâ³ñ» 
ïðî ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ ó ï’ÿòèäåííèé ñòðîê 
ç äíÿ éîãî îô³ö³éíîãî îïóáë³êóâàííÿ.

2.2. Â÷èíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ ä³¿ 
ùîäî çíÿòòÿ ç ðåºñòðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè 

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 27.03.2007 ¹ 66-6-
00391 ïëîùåþ 0,2557 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:66:131:0034), óêëàäåíîãî ì³æ Êè¿â-
ñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà ÒÎÂ «Öåíòðîáóäñåðâ³ñ» 
äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó 
ç âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè òà 
ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà ïðîñï. Àë³øåðà Íàâî¿, 
55 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Îïóáë³êóâàòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

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. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî 
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè óïðàâë³ííþ îñâ³òè 
Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿ äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà 
îáñëóãîâóâàííÿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè ó 10-ìó 
ì³êðîðàéîí³ æèòëîâîãî ìàñèâó Îñîêîðêè, ä³ë. 
65, 66 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ 
çåìåëü - çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, 
êîä ÊÂÖÏÇ 03.02, çàÿâà ÄÖ ¹ 50014-001904790-
031-02 â³ä 29.05.2017, ñïðàâà ¹ Ä-7727).

2. Íàäàòè óïðàâë³ííþ îñâ³òè Äàðíèöüêî¿ ðà-
éîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, çà 
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â ïîñò³é-
íå êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 1,8891 
ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:90:292:0062) 
äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 
çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè ó 10-ìó ì³êðîðàéîí³ 
æèòëîâîãî ìàñèâó Îñîêîðêè, ä³ë.65, 66 ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Óïðàâë³ííþ îñâ³òè Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â 
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿:

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 ëèñò³ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä 
01.09.2016 ¹ 8674/0/12-4/19-16.

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

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. 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

Додаток
до рішення 

Київської міської ради
від 22.06.2017 № 607/2769

Звернення 
Київської міської ради до Верховної Ради України щодо необхідності 
внесення змін до законів України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», «Про основи містобудування» та інших законів України

Çáåðåæåííÿ êóëüòóðíîãî òà ³ñòîðè÷íîãî íàäáàííÿ Óêðà¿íè, íàñàìïåðåä â ³ñòîðè÷íèõ ì³ñòàõ, 
äî ïåðåë³êó ÿêèõ âíåñåíî ì³ñòî Êè¿â, çã³äíî ç äàíèìè Ñïèñêó ³ñòîðè÷íèõ íàñåëåíèõ ì³ñöü Óêðà¿íè, 
çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 26.07.2001 ¹878, - îäíå ç âàæëèâèõ 
çàâäàíü îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà êîæíîãî ãðîìàäÿíèíà, ÿêå 
ìàº çä³éñíþâàòèñÿ øëÿõîì çàëó÷åííÿ äî ö³º¿ ñïðàâè øèðîêèõ âåðñòâ ãðîìàäñüêîñò³ òà åêñïåðò³â, 
ïðîâ³äíèõ ôàõ³âö³â ³ ïðîôåñ³îíàë³â ó ñôåð³ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè, îõîðîíè êóëüòóðíî¿ 
ñïàäùèíè òà ³íøèõ ãàëóçåé.

Ïðîòå îñòàíí³ ø³ñòü ðîê³â îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ¿õ âèêîíàâ÷³ îðãàíè òà òåðèòîð³àëüí³ 
ãðîìàäè ì³ñò áóëè ïîçáàâëåí³ ðåàëüíèõ âàæåë³â âïëèâó íà ñèòóàö³þ, ùî ñêëàëàñÿ ³ç çáåðåæåííÿì 
òðàäèö³éíîãî õàðàêòåðó ñåðåäîâèùà ³ñòîðè÷íèõ ì³ñò ÷åðåç ä³¿ íåäîáðîñîâ³ñíèõ çàáóäîâíèê³â 
òà ï³ñëÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ðåãóëþâàííÿ ì³ñòîáóä³âíî¿ ä³ÿëüíîñò³» (äàë³ 
-Çàêîí). Íåîáãðóíòîâàíå ñïðîùåííÿ äîçâ³ëüíèõ ïðîöåäóð ó ñôåð³ ì³ñòîáóä³âíî¿ ä³ÿëüíîñò³, â³ä-
ñóòí³ñòü ïðîçîðîñò³ òà ãëàñíîñò³ ïðè ïðèéíÿòò³ çàáóäîâíèêàìè ð³øåíü ùîäî áóä³âíèöòâà îá’ºêò³â 
àðõ³òåêòóðè â ìåæàõ ³ñòîðè÷íèõ àðåàë³â íàñåëåíèõ ì³ñöü ³ çîí îõîðîíè ïàì’ÿòîê àðõ³òåêòóðè, ¿õ 
àðõ³òåêòóðíèõ ïðîåêòíèõ ð³øåíü, ³ãíîðóâàííÿ âèìîã çàêîíîäàâñòâà ùîäî íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåí-
íÿ êîíêóðñ³â ïðè ðîçðîáëåíí³ ïðîåêò³â îá’ºêò³â àðõ³òåêòóðè, ðåàë³çàö³ÿ ÿêèõ ìàº ñóòòºâèé âïëèâ 
íà ðîçâèòîê ³ ôîðìóâàííÿ çàáóäîâè ì³ñòà, à òàêîæ îá’ºêò³â, ÿê³ ðîçì³ùóþòüñÿ â çîí³ îõîðîíè 
ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿ òà êóëüòóðè, ïðèçâåëî äî ïîâíî¿ áåçïîðàäíîñò³ ì³ñöåâèõ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä 
òà ¿õ ïðåäñòàâíèöüêèõ îðãàí³â ó âèð³øåíí³ ïèòàíü òàêîãî áóä³âíèöòâà. Ïðî öå ñâ³ä÷àòü ÷èñëåíí³ 
ïîðóøåííÿ ïðè çä³éñíåíí³ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò íà çàçíà÷åíèõ òåðèòîð³ÿõ òà íåïîîäèíîê³ âèïàäêè 
ïðîÿâ³â ãðîìàäñüêîãî ñïðîòèâó ç ïðèâîäó íåïðîôåñ³éíîãî ï³äõîäó äî çáåðåæåííÿ àðõ³òåêòóðíî¿ 
òà ì³ñòîáóä³âíî¿ ñïàäùèíè ì³ñòà, áóä³âíèöòâà íà îñîáëèâî ö³ííèõ òåðèòîð³ÿõ, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ 
³ñòîðè÷íèõ àðåàë³â íàñåëåíèõ ì³ñöü ³ çîí îõîðîíè ïàì’ÿòîê àðõ³òåêòóðè.

Ôàêòè ïîðóøåííÿ ïðàâ ãðîìàäÿí ùîäî ó÷àñò³ â îáãîâîðåíí³ àðõ³òåêòóðíèõ ð³øåíü ïðîåêò³â, à 
òàêîæ í³âåëþâàííÿ, à ç ÷àñîì ³ ïîâíå â³äñòîðîíåííÿ îðãàí³â ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè ³ ãîëîâ-

íîãî àðõ³òåêòîðà ì³ñòà â³ä ó÷àñò³ â ïðîöåñ³ ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ïðî ñòâîðåííÿ îá’ºêò³â àðõ³òåêòóðè 
â ìåæàõ ³ñòîðè÷íèõ àðåàë³â íàñåëåíèõ ì³ñöü ³ çîí îõîðîíè ïàì’ÿòîê àðõ³òåêòóðè ïðèçâîäÿòü äî 
çíèùåííÿ ÿê îêðåìèõ ïàì’ÿòîê, òàê ³ àðõ³òåêòóðíî-ì³ñòîáóä³âíî¿ ñïàäùèíè, òðàäèö³éíîãî ì³ñüêîãî 
ñåðåäîâèùà ³ñòîðè÷íîãî ì³ñòà â ö³ëîìó.

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå âèùå, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ãðîìàäñüêîãî òà ïðîôåñ³éíîãî îáãîâîðåííÿ 
ïðîåêòíèõ ð³øåíü îá’ºêò³â àðõ³òåêòóðè, ÿê³ ïëàíóºòüñÿ ðîçì³ñòèòè â ìåæàõ ³ñòîðè÷íèõ àðåàë³â 
íàñåëåíèõ ì³ñöü ³ çîí îõîðîíè ïàì’ÿòîê àðõ³òåêòóðè, äîòðèìàííÿ ñâ³òîâî¿ ïðàêòèêè ùîäî çáåðå-
æåííÿ íå ò³ëüêè îêðåìèõ ïàì’ÿòîê, à é ³ñòîðè÷íîãî àðõ³òåêòóðíîãî ñåðåäîâèùà â ö³ëîìó, ç ìåòîþ 
ðåàë³çàö³¿ âèâàæåíèõ òà ïðîôåñ³éíî îá´ðóíòîâàíèõ ð³øåíü ïðè ïðèéíÿòò³ ð³øåíü ùîäî áóä³âíèöòâà 
îá’ºêò³â àðõ³òåêòóðè çâåðòàºìîñÿ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ùîäî íàãàëüíî¿ ïîòðåáè â ï³äãîòîâö³ 
(³í³ö³þâàíí³ ðîçðîáëåííÿ) òà ïîäàíí³ íà ðîçãëÿä äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè íîâîãî çàêîíîïðîåêòó 
ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ÷èííèõ çàêîí³â, ÿêèìè çîáîâ’ÿçàòè çàìîâíèêà äî çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòíî¿ 
äîêóìåíòàö³¿, ïåðåäàâàòè àðõ³òåêòóðí³ ð³øåííÿ ïðîåêò³â áóä³âíèöòâà, ÿê³ ïëàíóºòüñÿ çä³éñíþâàòè â 
ìåæàõ ³ñòîðè÷íèõ àðåàë³â íàñåëåíèõ ì³ñöü ³ çîí îõîðîíè ïàì’ÿòîê àðõ³òåêòóðè òà ì³ñòîáóäóâàííÿ, 
íà ìàã³ñòðàëÿõ òà ïëîùàõ çàãàëüíîì³ñüêîãî çíà÷åííÿ, íà ðîçãëÿä àðõ³òåêòóðíî-ì³ñòîáóä³âíî¿ ðàäè, 
óòâîðåíî¿ ñïåö³àëüíî óïîâíîâàæåíèì îðãàíîì ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè ³ç îáîâ’ÿçêîâèì 
çàëó÷åííÿì åêñïåðò³â, ïðîâ³äíèõ ôàõ³âö³â ³ ïðîôåñ³îíàë³â ó ñôåð³ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè, 
îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè òà ³íøèõ ãàëóçåé, à òàêîæ øèðîêîãî êîëà ãðîìàäñüêîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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№75 (4988)

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 28 липня 2016 року № 853/853 «Про обрання 

представників громадськості до складу поліцейських 
комісій міжрегіональних територіальних органів 

Національної поліції України»
Рішення Київської міської ради № 734/2896 від 6 липня 2017 року

Відповідно до пункту 2 частини восьмої статті 51 Закону України «Про Національну поліцію», Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи заяву Кордівського І. Й. (вх. №08/БП-5258 від 18.05.2017), протокол 
№ 9 засідання постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання 
корупції від 23.05.2017, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про обрання представників громадськості до складу 
поліцейських комісій Департаменту патрульної поліції 

Національної поліції України
Рішення Київської міської ради № 735/2897 від 6 липня 2017 року

Відповідно до частини третьої статті 51 Закону України «Про Національну поліцію», Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи лист Департаменту патрульної поліції Національної поліції України від 
08.12.2016 № 6982/41/4/01-2016, протокол № 9 засідання постійної комісії Київської міської ради з питань до-
тримання законності, правопорядку та запобігання корупції від 23.05.2017, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

громадянину Храпаку Олексію Вікторовичу 
у пров. Залужному у Голосіївському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських  будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 410/2632 від 25 травня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Храпаку Олексію Вікторовичу у пров. Залужному у Голосіївському районі м. Києва та додані 
документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній документації за функціональним 
призначенням, а саме: земельна ділянка за функціональним призначенням належить частково до території захисних 
зелених насаджень (витяг з містобудівного кадастру від 13.07.2016 № 7452/0/12-2/12-03-16), 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:

Про відмову 
у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки громадянці 
Томчук Анжелі Володимирівні 

на просп. Перемоги, 100-а у Святошинському районі 
м. Києва для експлуатації та обслуговування нежилих 

приміщень (магазин)
Рішення Київської міської ради № 411/2633 від 25 травня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянці Томчук Анжелі Володимирівні на просп. Перемоги, 100-а у Святошинському районі м. Києва та 
додані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній документації за функціональ-
ним призначенням, а саме: відповідно до Генерального плану міста Києва земельна ділянка належить частково до 
промислової території та частково до вулиць та доріг (уточнюється червоними лініями) (витяг з містобудівного када-
стру Києва від 27.10.2016 №10246/0/12-2/12-03-16) 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:

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Томчук Анжелі Володимирівні 
на просп. Перемоги, 100-ж у Святошинському районі 
м. Києва для експлуатації та обслуговування нежилих 

приміщень (магазин)
Рішення Київської міської ради № 412/2634 від 25 травня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянці Томчук Анжелі Володимирівні на просп. Перемоги, 100-ж у Святошинському районі м. Києва та 
додані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній документації за функціональним 
призначенням, а саме: відповідно до Генерального плану міста Києва земельна ділянка належить частково до про-
мислової території та частково до вулиць і доріг (уточнюється червоними лініями) (витяг з містобудівного кадастру 
Києва від 27.10.2016 №10245//0/12- 2/12-03-16) 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:

Про надання статусу скверу земельним ділянкам, 
що розташовані на вулиці Довнар-Запольського 

між будинками 1/12, 3, 3/1, 3/2 у Шевченківському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 430/2652 від 1 червня 2017 року
Відповідно до Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень», пунктів 34, 37 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статті 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 квітня 2006 року № 105, з метою раціонального використання і збереження зелених 
насаджень Київська міська рада вирішила:

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
розташованій біля будинків № 40 та № 42/43 

на вул. Академіка Булаховського у Святошинському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 433/2655 від 1 червня 2017 року
Відповідно до статей 19, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства 
будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105, з метою раціональ-
ного використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1.  Âíåñòè çì³íè äî ïóíêòó 1 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28 ëèïíÿ 2016 ðîêó ¹ 853/853 
«Ïðî îáðàííÿ ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàäñüêîñò³ äî 
ñêëàäó ïîë³öåéñüêèõ êîì³ñ³é ì³æðåã³îíàëüíèõ 
òåðèòîð³àëüíèõ îðãàí³â Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ 
Óêðà¿íè», âèêëþ÷èâøè â àáçàö³ äðóãîìó ñëîâà 
«Êîðä³âñüêîãî ²ãîðÿ Éîñèïîâè÷à».

2.   Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü äîòðèìàííÿ çàêîííîñò³, ïðàâî-
ïîðÿäêó òà çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Îáðàòè ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàäñüêîñò³ äî 
ñêëàäó ïîë³öåéñüêèõ êîì³ñ³é Äåïàðòàìåíòó 
ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè:

-    Àíäðººâñüêîãî ªâãåí³ÿ Âàëåð³éîâè÷à;
-    Êîõàíà Àíäð³ÿ Ñåðã³éîâè÷à;
-    Ëóê’ÿí÷èêîâà Äìèòðà Àðòåìîâè÷à;
-    Ëþáàðñüêîãî ²âàíà Â³êòîðîâè÷à;
-    Ñîáîëÿ Ðóñëàíà Âîëîäèìèðîâè÷à;
-    Õàð÷åíêà Âàñèëÿ Ïåòðîâè÷à;
-    Øåâ÷óêà Îëåêñ³ÿ Àíàòîë³éîâè÷à.

2.   Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ  â  ãàçåò³  
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

3.  Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿  ì³ñüêî¿ 
ðàäè  ç ïèòàíü  äîòðèìàííÿ çàêîííîñò³, ïðàâî-
ïîðÿäêó òà çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðî-
áëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-
íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Õðàïàêó 
Îëåêñ³þ Â³êòîðîâè÷ó ó ïðîâ.Çàëóæíîìó ó 
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,10 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ 

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ 
ñïîðóä (Ê-28904).

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. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðî-
áëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Òîì÷óê Àíæåë³ 
Âîëîäèìèð³âí³ íà ïðîñï.Ïåðåìîãè, 100-à ó 

Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,02 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà 
Êèºâà) â îðåíäó íà 5 ðîê³â äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà 

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðî-
áëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Òîì÷óê Àíæåë³ 
Âîëîäèìèð³âí³ íà ïðîñï.Ïåðåìîãè, 100-æ ó 
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,02 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà 
Êèºâà) â îðåíäó íà 5 ðîê³â äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà 

îáñëóãîâóâàííÿ íåæèëèõ ïðèì³ùåíü (ìàãàçèí) 
(Ê-28172).

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 çåìåëüíèì ä³ëÿí-
êàì (êîäè ä³ëÿíîê 88:104:0017; 88:104:0038) 
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1,4 ãà, ùî ðîçòàøîâàí³ íà 
âóë. Äîâíàð-Çàïîëüñüêîãî, ì³æ áóäèíêàìè 1/12, 
3, 3/1, 3/2 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, 
çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

2.1 Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè, âèçíà÷åí³ ïóíêòîì 1 
öüîãî ð³øåííÿ.

2.2 Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èí-
íîñò³ ð³øåííÿ ïðî íàäàííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê 
ó êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³-
ëÿíêàìè, âèçíà÷åíèìè ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè îð-
ãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ 
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, âèçíà÷åíèõ ïóíêòîì 1 öüîãî 
ð³øåííÿ.

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì. Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèìè 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 
ðîêó ¹ 806/3381, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëå-
íåíèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà 
Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà 
ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹ 2), çåìåëüí³ 
ä³ëÿíêè, çàçíà÷åí³ â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) âè-
ð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ ùîäî 
ô³íàíñóâàííÿ 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 0,35 ãà, ðîçòàøîâàí³é á³ëÿ áóäèíê³â ¹ 40 
òà ¹ 42/43 íà âóë. Àêàäåì³êà Áóëàõîâñüêîãî ó 
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çã³äíî ç äî-
äàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ 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 çåìåëüíîþ ä³-
ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè îð-
ãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüîãî 
ð³øåííÿ.

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 
¹ 806/3381, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ 
òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, 

îáñëóãîâóâàííÿ íåæèëèõ ïðèì³ùåíü (ìàãàçèí) 
(Ê-28211).

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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Додаток до рішення 
Київської міської ради

від 20 червня 2017 року № 440/2662

ПЕРЕЛІК 
об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, 

право оренди яких виборюється на конкурсних засадах
№ 

п/п Об’єкт оренди Строк оренди Цільове призначення Орендна ставка

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

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ»

1 ВУЛ. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, 
№17-19, ЛІТ.Б 

Шевченківський район 
Нежилий будинок (капітальний) 

Загальна площа – 500,70 кв.м

2 роки 364 дні Розміщення громадської 
організації
- 20,00 кв.м

- 480,70 кв.м 
або 

інше використання майна

1% 
4% 

15%

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про затвердження 
переліку об’єктів комунальної власності територіальної 

громади міста Києва, право оренди 
яких виборюється на конкурсних засадах

Рішення Київської міської ради № 440/2662 від 20 червня 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 
заяви більше ніж від одного претендента, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Çàòâåðäèòè ïåðåë³ê îá’ºêò³â êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, 
ïðàâî îðåíäè ÿêèõ âèáîðþºòüñÿ íà êîíêóðñíèõ 
çàñàäàõ çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
çàáåçïå÷èòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðî-
âåäåííÿ êîíêóðñó íà ïðàâî îðåíäè îá’ºêò³â 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿêèé çàòâåðäæåíèé çã³äíî 
ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó óêëàñòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äîãîâ³ð îðåíäè.

4. 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 громадянину Плюшку Юрію Юрійовичу 
у приватну власність земельної ділянки 
для обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Лермонтова, 14-е 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 315/2537 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 ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî 

â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó 
Ïëþøêó Þð³þ Þð³éîâè÷ó äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ 
æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä íà âóë. Ëåðìîíòîâà, 14-å ó Äàðíèöüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü - çåìë³ 
æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà 
¹ À-7620).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ïëþøêó Þð³þ 
Þð³éîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî 
ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 0,0784 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:90:237:0180) äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ 
æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä íà âóë. Ëåðìîíòîâà, 14-å ó Äàðíèöüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ïëþøêó Þð³þ Þð³éîâè÷ó:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

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

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

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ 
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³-
òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 
20.12.2005 ¹ 19-10923, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ 

Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä 13.11.2014 
¹ 19-26-0.3-6193/2-14.

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¿ ðåº-
ñòðàö³¿ 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

ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëà-
íóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹ 2), çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) âè-
ð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ ùîäî 
ô³íàíñóâàííÿ 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

Про передачу 
в оренду нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 
єдиному претенденту на право оренди

Рішення Київської міської ради № 441/2663 від 20 червня 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-
женню 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:

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 äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó 
ïîðÿäêó äîãîâ³ð îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü 

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç ïóíêòîì 1 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

Додаток до рішення 
Київської міської ради

від 20 червня 2017 року № 441/2663

Нежитлові приміщення комунальної власності 
територіальної громади міста Києва,

які передаються в оренду єдиному претенденту на право оренди

№ 
п/п

Повна назва орендаря, його 
форма власності та форма 

фінансування Код ЄДРПОУ

Адреса та 
характеристика 

об’єкта 
нерухомості

Призначення, 
характеристика об’єкта 
оренди та орендована 

площа, кв.м
Ставка орендної плати 

Строк, на який 
укладається 

договір оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – СОЛОМ’ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

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

1 ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, 
ЗАКЛАД) ОБ’ЄДНАННЯ 
ГРОМАДЯН ПОЗАШКІЛЬ-
НИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД «КОМПЛЕКСНА 
ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА 
СПОРТИВНА ШКОЛА 
«КВАРТАЛ» ПЕРВИННОЇ 
ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІ-
ЗАЦІЇ «НЕЗАЛЕЖНА ПРОФ-
СПІЛКА ХОРЕОГРАФІВ ТА 
ТАНЦЮРИСТІВ» 
Ідентифікаційний код - 
40495320 Форма власності 
- приватна Форма фінансу-
вання -благодійні внески

ВУЛ. ДОНЕЦЬКА, 
25 Солом’янський 
район 
Нежитловий - 
4-поверховий 
будинок 
Середня загально-
освітня школа № 69 
м. Києва 
Нежитлові 
приміщення 4 поверх 

Площа – 7393,00 кв.м

РОЗМІЩЕННЯ ФІЗКУЛЬ-
ТУРНО-СПОРТИВНОГО 
ЗАКЛАДУ, ДІЯЛЬНІСТЬ 
ЯКОГО СПРЯМОВАНА 
НА ОРГАНІЗАЦІЮ ТА 
ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ 
РІЗНИМИ ВИДАМИ 
СПОРТУ (проведення 
занять із хореографії, 
спортивних, бальних та 
сучасних танців, фітнесу, 
бойового мистецтва) 
Нежитлові приміщення 
4 поверх 

Площа - 253,44 кв.м

3%

Графік використання 
приміщень: 

Понеділок 16:00-21:00 
Вівторок 16:00-21:00 
Середа 16:00-21:00 
Четвер 16:00-21:00 
П’ятниця 16:00-21:00 

Під час загальношкіль-
них канікул приміщення 
не використовуються

2 роки 364 дні

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 № 436/2658 від 1 червня 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», По-
ложення 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 êîí-
êóðñó 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¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äîãîâ³ð 

îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
çã³äíî ç ïóíêòîì 1 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

Додаток до рішення 
Київської міської ради

від 1 червня 2017 року № 436/2658

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

Ставка 
орендної 
плати

Строк, на який 
укладається договір 
оренди

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

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ»

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИДАВ-
НИЦТВО ІВАНА МАЛКОВИЧА 
«А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» 
Форма власності - приватна
Форма господарювання – 
госпрозрахункова 
Код ЄДРПОУ 16474964

БАСЕЙНА, № 1/2, 
ЛІТ. А  
Печерський район
Нежилий будинок 
(капітальний), 
4-поверховий 
Загальна площа – 
6821,80 кв. м

ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ВИ-
ДАВНИЦТВА ДРУКОВАНИХ 
ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОР-
МАЦІЇ ТА ВИДАВНИЧОЇ 
ПРОДУКЦІЇ, ЩО ВИДАЮТЬ-
СЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 
1 - 2 поверхи 
Загальна площа – 27,00 кв. м

4 %

2 роки 364 дні 

За умови укладання 
охоронного догово-
ру на пам’ятку з від-
повідним органом 
охорони культурної 
спадщини

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
розташованій біля будинку № 18 
на вул. Академіка Єфремова 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 434/2656 від 1 червня 2017 року

Відповідно до статей 19, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 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 10.04.2006 № 105, з метою 
раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
ïëîùåþ 0,43 ãà, ðîçòàøîâàí³é á³ëÿ áóäèíêó 
¹ 18 íà âóë. Àêàäåì³êà ªôðåìîâà ó Ñâÿòîøèí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì äî 
öüîãî ð³øåííÿ.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ 
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çåëåíèõ íàñàäæåíü Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñ-
òóâàííÿ 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 çåìåëüíîþ ä³-
ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè 
îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãî-
óñòðîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ ïóíêòîì 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 
¹ 806/3381, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëå-
íåíèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ 
ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì 

îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ 
¹ 2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 
öüîãî ð³øåííÿ.

5. Âèêëþ÷èòè ïóíêò 20 äîäàòêà äî ð³øåííÿ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ¹ 32/3470 â³ä 26.02.2010 
«Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà îïðàöþâàííÿ çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê ùîäî ìîæëèâîñò³ ïðîäàæó 
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê àáî ïðàâà ¿õ îðåíäè íà 
çåìåëüíèõ òîðãàõ».

6. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ 
ùîäî ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ 
ïóíêòàìè 2 òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

7. 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

Про приватизацію 
земельної ділянки громадянам Приходько Марії Ігнатівні, 
Приходько Валентині Григорівні та Приходьку Володимиру 

Григоровичу для обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Сухумській, 22 

у Подільському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 442/2664 від 20 червня 2017 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 86, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «При-
кінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», 
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç 
çåìëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ) 
ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) 
ãðîìàäÿíàì Ïðèõîäüêî Ìàð³¿ ²ãíàò³âí³, Ïðè-
õîäüêî Âàëåíòèí³ Ãðèãîð³âí³ òà Ïðèõîäüêó 
Âîëîäèìèðó Ãðèãîðîâè÷ó äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ 
æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ 
ñïîðóä íà âóë. Ñóõóìñüê³é, 22 ó Ïîä³ëüñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü - çåìë³ 
æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, êîä ÊÂÖÏÇ 
02.01, ñïðàâà Ï-9612).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì Ïðèõîäüêî Ìàð³¿ 
²ãíàò³âí³, Ïðèõîäüêî Âàëåíòèí³ Ãðèãîð³âí³ 
òà Ïðèõîäüêó Âîëîäèìèðó Ãðèãîðîâè÷ó ó 
ñï³ëüíó ÷àñòêîâó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿí-
êó ïëîùåþ 0,0525 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:85:143:0020) ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ñóõóìñüê³é, 22 
ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ç ðîçïîä³ëîì 
÷àñòîê ó ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ÷àñòêîâî¿ âëàñíîñò³ 
íà âèùåçàçíà÷åíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó, à ñàìå:

- ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè Ïðèõîäüêî Ìàð³¿ ²ãíà-
ò³âíè - 59/300 â³ä 0,0525 ãà;

- ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè Ïðèõîäüêî Âàëåíòèíè 
Ãðèãîð³âíè - 1/3 â³ä 0,0525 ãà;

- ÷àñòêà ãðîìàäÿíèíà Ïðèõîäüêà Âîëî-
äèìèðà Ãðèãîðîâè÷à - 47/100 â³ä 0,0525 ãà.

3. Ãðîìàäÿíàì Ïðèõîäüêî Ìàð³¿ ²ãíàò³âí³, 
Ïðèõîäüêî Âàëåíòèí³ Ãðèãîð³âí³ òà Ïðèõîäüêó 
Âîëîäèìèðó Ãðèãîðîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çå-
ìåëüíî¿ 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. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ 
îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ 
äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷å-
íîìó ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

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

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

3.6. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.7. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåº-
ñòðàö³¿ 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 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 приватизацію земельної ділянки 
громадянкам Бондар Світлані Василівні 

та Романенко Ользі Іванівні 
для обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд 
у пров. Всеволода Петріва, 1 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 443/2665 від 20 червня 2017 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 86, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «При-
кінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», 
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç 
çåìëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâ-
ëåííÿ) ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà 
ì³ñöåâîñò³) ãðîìàäÿíêàì Áîíäàð Ñâ³òëàí³ 
Âàñèë³âí³ òà Ðîìàíåíêî Îëüç³ ²âàí³âí³ äëÿ îá-
ñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. Âñåâîëîäà Ïåòð³âà, 
1 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòå-

ãîð³ÿ çåìåëü - çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ 
çàáóäîâè, êîä ÊÂÖÏÇ 02.01, ñïðàâà Ï-9573).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíêàì Áîíäàð Ñâ³ò-
ëàí³ Âàñèë³âí³ òà Ðîìàíåíêî Îëüç³ ²âàí³âí³ 
ó ñï³ëüíó ÷àñòêîâó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 0,0616 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:88:047:0083) ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 

äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. Âñåâîëîäà 
Ïåòð³âà, 1 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
ç ðîçïîä³ëîì ÷àñòîê ó ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ÷àñòêî-
âî¿ âëàñíîñò³ íà âèùåçàçíà÷åíó çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, à ñàìå:

- ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè Áîíäàð Ñâ³òëàíè Âà-
ñèë³âíè - 1/2 â³ä 0,0616 ãà;

- ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè Ðîìàíåíêî Îëüãè 
²âàí³âíè - 1/2 â³ä 0,0616 ãà.

3. Ãðîìàäÿíêàì Áîíäàð Ñâ³òëàí³ Âàñèë³âí³ 
òà Ðîìàíåíêî Îëüç³ ²âàí³âí³:

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

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñ-
íóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ 
îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòî-
ðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ 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 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äî-
ãîâîðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó 
òà âèïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåº-
ñòðàö³¿ 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 громадянці Ліненко Яні Миколаївні, 

члену ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ 
«ЧОРНОБИЛЕЦЬ-ОБОЛОНЬ», 

для експлуатації та обслуговування дачного будинку 
в урочищі Оболонь на вул. 1-а Лінія, діл. 12-а 

(ОК «ЧОРНОБИЛЕЦЬ-ОБОЛОНЬ») 
в Оболонському районі м.Києва

Рішення Київської міської ради № 444/2666 від 20 червня 2017 року
Відповідно до статей 9, 51, 79-1, 81, 83,116,118, 121,186 Земельного кодексу України, статті 35 Закону України 

«Про землеустрій», 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», рішення Київської міської ради від 10.09.2015 № 958/1822 «Про інвентаризацію земель міста 
Києва», враховуючи те, що земельна ділянка зареєстрована в Державному земельному кадастрі (витяг з Державного 
земельного кадастру про земельну ділянку від 08.11.2016 № НВ-8000383192016), право комунальної власності 
територіальної громади міста Києва на яку зареєстровано в установленому порядку (відомості з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно від 14.12.2016 № 18087501), розглянувши технічну документацію із землеустрою 
щодо інвентаризації земель комунальної власності та заяву громадянки Ліненко Яни Миколаївни від 23.01.2017 
№ ЗФО-1588, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ë³íåíêî ßí³ Ìèêî-
ëà¿âí³, ÷ëåíó ÎÁÑËÓÃÎÂÓÞ×ÎÃÎ ÊÎÎÏÅÐÀ-
ÒÈÂÓ «×ÎÐÍÎÁÈËÅÖÜ-ÎÁÎËÎÍÜ», çà óìîâè 
âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó 
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0150 ãà 
(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:78:343:0013) 
äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ äà÷íîãî 
áóäèíêó â óðî÷èù³ Îáîëîíü íà âóë. 1-à Ë³í³ÿ, 
ä³ë.12-à (ÎÊ «×ÎÐÍÎÁÈËÅÖÜ-ÎÁÎËÎÍÜ») 
â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì.Êèºâà ³ç çåìåëü 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì³ñòà Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü - çåìë³ 
ðåêðåàö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ, êîä ÊÂÖÏÇ 07.04, 
ñïðàâà À-22948).

2. Ãðîìàäÿíö³ Ë³íåíêî ßí³ Ìèêîëà¿âí³:
2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

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

2.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñ-
íóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

2.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ 
îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòî-
ðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, 
âèçíà÷åíîìó ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

2.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ 
ç Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äî-
ãîâîðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó 
òà âèïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

2.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ 
Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè 
â³ä 06.06.2016 ¹ 6342/0/12-4/19-16, Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä 
16.06.2016 ¹ 500/41-16.

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

2.8. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåº-
ñòðàö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó 
ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè 
«Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà 
íåðóõîìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

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

Про приватизацію 
земельної ділянки 

громадянину Городинському Володимиру Миколайовичу 
для обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Федосєєва, 13 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 445/2667 від 20 червня 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 
çåìëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ) 
ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) 
ãðîìàäÿíèíó Ãîðîäèíñüêîìó Âîëîäèìèðó 
Ìèêîëàéîâè÷ó äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî 
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà 
âóë. Ôåäîñººâà, 13 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü - çåìë³ æèòëîâî¿ 
òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-9550).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ãîðîäèíñüêîìó 
Âîëîäèìèðó Ìèêîëàéîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0386 ãà 

(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:72:169:0030) 
äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ôåäîñººâà, 13 
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ãîðîäèíñüêîìó Âîëîäèìèðó 
Ìèêîëàéîâè÷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 ïðî-
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êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñ-
íóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ 
îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòî-
ðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, 
âèçíà÷åíîìó ÷èííèì 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¿) äî-
ãîâîðó 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¿ ðåº-

ñòðàö³¿ 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 Чекмарьовій Тетяні Василівні 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Карла Маркса, 69 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 446/2668 від 20 червня 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 
çåìëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ) 
ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) 
ãðîìàäÿíö³ ×åêìàðüîâ³é Òåòÿí³ Âàñèë³âí³ äëÿ 
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèí-
êó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. 
Êàðëà Ìàðêñà, 69 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü – çåìë³ æèòëîâî¿ 
òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-9433).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ ×åêìàðüîâ³é Òåòÿí³ 
Âàñèë³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 0,0700 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:72:508:0018) äëÿ áóä³âíèöòâà òà 
îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Êàðëà Ìàðêñà, 69 ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ ×åêìàðüîâ³é Òåòÿí³ Âàñèë³âí³:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

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

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñ-
íóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ 

îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòî-
ðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, 
âèçíà÷åíîìó ÷èííèì 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¿) äî-
ãîâîðó 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¿ ðåº-
ñòðàö³¿ 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 Радіній Ніні Трохимівні 
для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Ватутіна, 33 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 447/2669 від 20 червня 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 

çåìëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâ-
ëåííÿ) ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà 
ì³ñöåâîñò³) ãðîìàäÿíö³ Ðàä³í³é Í³í³ Òðîõèì³âí³ 
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî 
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà 
âóë. Âàòóò³íà, 33 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü – çåìë³ æèòëîâî¿ 
òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-9329).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ðàä³í³é Í³í³ Òðî-
õèì³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:72:538:0076) äëÿ áóä³âíèöòâà òà 
îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Âàòóò³íà, 33 
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ðàä³í³é Í³í³ Òðîõèì³âí³:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

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

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñ-
íóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ 
îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòî-

ðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, 
âèçíà÷åíîìó ÷èííèì 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¿) äî-
ãîâîðó 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¿ ðåº-
ñòðàö³¿ 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 íå¿  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 
громадянці Москалець Олександрі Ігорівні 
у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд у пров. Дібровному, 8-а 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 448/2670 від 20 червня 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 ãðîìàäÿíö³ Ìîñ-
êàëåöü Îëåêñàíäð³ ²ãîð³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü 
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî 
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó 
ïðîâ. Ä³áðîâíîìó, 8-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü – çåìë³ æèòëîâî¿ 
òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà ¹ À-17193).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ìîñêàëåöü Îëåê-
ñàíäð³ ²ãîð³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0331 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:90:070:0032) äëÿ áóä³âíèöòâà òà 
îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. Ä³áðîâíîìó, 
8-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ìîñêàëåöü Îëåêñàíäð³ ²ãîð³âí³:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

ìåëüíî¿ 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 
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-
òåêòóðè â³ä 31.08.2012 ¹ 11308/0/18-3/19-12, 
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ 
â³ä 04.11.2015 ¹ 19-26-7777.31-5338/20-15.

3.4. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåº-
ñòðàö³¿ 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 Галушко Марії Степанівні, 

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

земельної ділянки для ведення колективного садівництва 
на вул. Медовій, 245 у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 449/2671 від 20 червня 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:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî 
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ 
Ãàëóøêî Ìàð³¿ Ñòåïàí³âí³, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ 
îðãàí³çàö³¿ ñàä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà «Ôðîí-
òîâèê» Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà äëÿ 
âåäåííÿ êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. 
Ìåäîâ³é, 245 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
(êàòåãîð³ÿ çåìåëü – çåìë³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ, ñïðàâà À-22597).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ãàëóøêî Ìàð³¿ Ñòåïà-
í³âí³, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñàä³âíèöü-
êîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿíñüêîãî 
ðàéîíó ì.Êèºâà, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0600 ãà (êàäàñòðîâèé íî-
ìåð 8000000000:72:261:0245) äëÿ âåäåííÿ 
êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë.Ìåäîâ³é, 245 
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ãàëóøêî Ìàð³¿ Ñòåïàí³âí³, 
÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñàä³âíèöüêîãî 
òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿíñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà:

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

3.2. Ó ðàç³ çä³éñíåííÿ áóä³âíèöòâà íà çå-
ìåëüí³é 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¿) äî-
ãîâîðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó 
òà âèïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

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

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñòàõ 
Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè 
â³ä 26.02.2016 ¹ 2745/0/12-4/19-16, Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä 
22.04.2016 ¹ 240/41-16.

3.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåº-
ñòðàö³¿ 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 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

Про надання дозволу на проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу
Рішення Київської міської ради № 455/2677 від 20 червня 2017 року

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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíî¿ 
ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (êàäàñòðî-
âèé íîìåð 8000000000:69:132:0026) ïëîùåþ 
0,0157 ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 
ñêëàäñüêèõ áóä³âåëü íà ïðîñï. Â³äðàäíîìó, 
16/50 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ùî 
ï³äëÿãàº ïðîäàæó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ 
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÇÎËÎÒÀ ÎÑ²ÍÜ-10» (ñïðàâà 
¹ ª-1392).

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



15РЕКЛАМА Хрещатик
18 липня 2017 р.

№75 (4988)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація оголошує конкурс на право оренди нерухомого майна, 
що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва:

1. Загальною площею 16,70 кв. м, на першому поверсі адміністративної будівлі на вул. С.Олійника, 21, з метою 
розміщення буфета, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи.

Стартовий розмір орендної плати – 2 618,83 грн без ПДВ. Розмір авансової орендної плати – 5 237,66 грн без ПДВ. 
Призначення платежу: авансова орендна плата для участі у конкурсі на право оренди майна комунальної власності. 
Одержувач: комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району 
м. Києва», п/р 26000300840576 в ТВБВ № 10026/045 філії ГУ по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк», МФО 
322669, ЄДРПОУ 39604270. Рекомендований строк об'єкта оренди – 2 роки 364 дні. Балансоутримувач об'єкта 
оренди комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. 
Києва». Умови конкурсу:

- внесення авансової орендної плати; 
- орендна плата відповідно до конкурсної пропозиції переможця, але не менше стартової;
- додатково до орендної плати нараховується податок на додану вартість у розмірі та порядку, що визначено 

законодавством України;
- відшкодування витрат підприємства (балансоутримувача) на утримання майна, а саме:
- плата за користування земельною ділянкою, на якій розташований об'єкт;
- експлуатаційні витрати підприємства (балансоутримувача);
- відшкодування підприємству (балансоутримувачу) вартості комунальних послуг; витрат на утримання прибу-

динкової території, вартості послуг по ремонту і технічному обслуговуванню інженерного обладнання та внутрішньо 
будинкових мереж, ремонту будівлі у т.ч.: покрівлі, фасаду, вивозу сміття або сплати послуг на підставі договорів 
з постачальниками;

- використання об'єкта оренди за цільовим призначенням; 
- компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки об'єкта оренди у встановленому 

законом порядку;
- компенсація переможцем конкурсу витрат на публікацію оголошень у газеті Київської міської ради «Хрещатик», 

за виставленими нею рахунками; 
- страхування орендованого майна переможцем конкурсу;
- утримання об'єкта відповідно до санітарно-екологічних та протипожежних норм, дотримання правил охорони праці;
- підтримання належних умов експлуатації та технічного стану об'єкта оренди;
- виконання у повному обсязі усіх зобов'язань, зазначених у договорі оренди; 
- сума авансової орендної плати переможця конкурсу враховується у рахунок орендної плати;
- авансова орендна плата не повертається переможцю або іншим учасникам конкурсу, яким пропонувалося 

підписати договір оренди, у разі не підписання ними договору оренди. Балансоутримувач повертає протягом трьох 
робочих днів авансову орендну плату всім іншим учасникам конкурсу після отримання повідомлення орендодавця; 

- повернення коштів учасникам конкурсу, що не стали переможцями, здійснюється виключно на поточний 
рахунок платника. 

Для участі у конкурсі претендент подає:
1. Лист-заяву про участь у конкурсі.
2. Відомості про претендента на участь у конкурсі: 
а) для претендентів на участь у конкурсі, які є юридичними особами: 
- документи, що засвідчують повноваження представника юридичної особи;
- копії установчих документів (завірені заявником);
- базовий витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, який виданий не більше 

як 30 днів до дня подачі документів;
б) для претендентів на участь у конкурсі, які є фізичними особами:
- копію документа, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність на представника;
- за наявності відповідного статусу – базовий витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-

підприємців, який виданий не більше як 30 днів до дня подачі документів;
- завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб'єкта малого підприємництва-фізичної 

особи-платника єдиного податку.
3. Документи, що засвідчують сплату авансової орендної плати.
4. Зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція щодо 

якого вноситься в день проведення конкурсу).
5. Інформацію про засоби зв'язку з претендентом на участь у конкурсі та реквізити претендента на участь у 

конкурсі для повернення авансової орендної плати. 
Конкурс відбудеться 11 серпня 2017 року об 11.00 в приміщенні Дарницької районної в місті Києві державної 

адміністрації, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. О.Кошиця, 11, в актовому залі на другому поверсі. Доку-
менти прошнуровані та пронумеровані разом з описом подаються в запечатаному конверті з відміткою «На конкурс» 
(конверт має бути опечатаний печаткою претендента на участь у конкурсі, у разі її наявності), із зазначенням назви 
учасника конкурсу та об'єкта оренди (адреса, площа, балансоутримувач).

Кінцевий термін подання конкурсної документації до 18.00 08 серпня 2017 року. Місце подання конкурсної 
документації: 02068, м. Київ, вул. О.Кошиця, 11, каб. 420, 430 (пн.-чт. з 09.00 до 18.00, пт. з 09.00 до 16.45. Обідня 
перерва з 13.00 до 13.45). Отримати додаткову інформацію можна за адресою: 02068, м. Київ. вул. О.Кошиця, 11, 
каб. 420, 430 (пн.-чт. з 09.00 до 18.00, пт. з 09.00 до 16.45. Обідня перерва з 13.00 до 13.45). Телефони для довідок: 
564-98-42, 564-92-01.

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ!

Адміністрація TOB «ЕКОМІСТО» інформує мешканців будинку 45 
секції 1-15 по вулиці Вишгородській про підвищення тарифів на 
послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

Нові тарифи становитимуть:

• тариф при оплаті після 20 числа місяця становить 11,84 грн за м2; 

• тариф при оплаті до 20 числа місяця становить 10,65 грн за м2.

Вказані тарифи змінюються у зв'язку з підвищенням тарифів на 
воду та електроенергію, мінімальної заробітної плати, внесення 
змін (Постанова КМУ № 515 від 17 липня 2015 року) у порядок 
формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій, затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України від 1 червня 2011 року № 869 і почнуть застосову-
ватися після затвердження в Департаменті економіки та інвестицій 
Київської міської державної адміністрації.

З питань тарифів звертатись до адміністрації TOB «ЕКОМІСТО» 
за адресою м. Київ, вул. Вишгородська, 45-а/4,оф. 34, 
тел. (044)364-93-89.

Адміністрація ТОВ «ЕКОМІСТО»

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує 
про намір передати майно в оренду

Характеристика об'єкта оренди: нежитлові приміщення першого поверху загальною площею 80,0 кв. м, 
розташовані за адресою: м. Київ, вул. Підвисоцького, 4-а. 

Вартість об'єкта оренди станом на 30.04.2017 - 1 747 000,00 грн без ПДВ.
Балансоутримувач: КНП «Консультативно-діагностичний центр» Печерського району міста Києва 

(м. Київ, пров. Підвисоцького, 13, 280-08-58).
За заявою ініціатора цільове використання та строк оренди: для розміщення приватного закладу 

охорони здоров'я (офтальмологічний центр), на 2 роки 364 дні. Орендна ставка: 10 %, розмір орендної 
плати за місяць: 14 558,33 грн без ПДВ (коригується на індекс інфляції). 

Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення 
оголошення, за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15, каб. 210. 

Довідка за телефоном 280-15-39.

«Свідоцтво про право власності, серія та номер: САА 181534, видане на підставі 
наказу Головного управління комунальної власності м. Києва від 18 травня 2004 року 
№ 561-В на об'єкт нерухомого майна: майновий комплекс площею 2407,10 кв.м, 
який розташований в м. Києві за адресою: Військовий проїзд №6, дійсно належить 
територіальній громаді міста Києва та враховується на балансі комунального під-
приємства «Підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» 
(код 22882141) на праві комунальної власності, вважати недійсним у зв'язку з його 
втратою».

До уваги Наддєла Юрія Миколайовича,
Печерський районний суд м. Києва викликає Вас в якості відповідача в судове засідання у цивільній 

справі за позовом Шуткевича Андрія Олександровича до Наддєла Юрія Миколайовича, третя особа: 
Приватне акціонерне товариство «Київський страховий дім», Тертичннй Володимир Миколайович 
про відшкодування шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яке призначено 
на 27 липни 2017 року о 16.00, та відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-а, каб. 36.

Суддя Х.А. Гладун

До уваги Бабенко Вікторії Володимирівни,
Печерський районний суд м. Києва викликає Вас в якості відповідача в судове засідання 

у цивільній справі за позовом Маловічко Анастасії Сергіївни до Бабенко Вікторії Володимирівни, 
публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», третя особа ВДВС Печерського 
РУЮ у м. Києва про зняття арешту, яке призначено на 25.07.2017 року о 12.00, та відбудеться за 
адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-а, каб. 24, під головуванням судді Підпалого В.В.

Суддя B.B. Підпалий

Втрачене свідоцтво про право власності на житло видане згідно розпорядження (наказом) 
від 30 січня 1996 року № 306 за адресою: вул. Вітряні гори, 1 кв. 3 в м. Києві на ім'я Статкевич 
Ніли Яківни вважати недійсним

ОГОЛОШЕННЯ про намір передати в оренду об'єкти, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

№ 
п/п

Дані про об'єкт оренди

Характе-
ристика Місцезнаходження

Загальна 
площа, 

кв. м
Запропонована заявником мета використання приміщення

Строк оренди запро-
понований
заявником

Орендна 
ставка

Орендна плата за 
1 кв. м у грн

Розмір місячної 
орендної плати, 

у грн

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ 3 ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА» (м. Київ, вул. Челябінська, 9-г, тел. 517-74-11)

1. 1 поверх Дарницький буль-
вар, 23 37,60 Розміщення пункту доочищення та продажу питної води 2 роки 364 дні

Станом на 31.05.2017

3% 45,55 1712,50

2 1 поверх Дніпровська набе-
режна, 3 37,50 Розміщення торговельного об'єкта з продажу продовольчих товарів, крім 

товарів підакцизної групи 2 роки 364 дні
Станом на 30.04.2017

8% 106,67 4000,00

3. 1 поверх вул. Ентузіастів, 43/1 18,50 Розміщення пункту доочищення та продажу питної води 2 роки 364 дні
Станом на 31.05.2017

3% 40,95 757,50

4. 1 поверх вул. Юрія Шумського, 
6-б 49,60

Розміщення пункту доочищення та продажу питної води ( 8,00 кв. м) 

Розміщення суб'єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговуван-
ня населення (перукарня -41,60 кв. м)

2 роки 364 дні

Станом на 31.05.2017

3% 

5%

39,72 

66,20

317,74 

2753,76

Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з наступного дня публікації.
Заяви про оренду приймаються за адресою: м. Київ, бульв. Праці, 1/1, кім. 311 (Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація, телефон для довідок 296-56-56).

Оголошення 
про намір передати в оренду об’єкти, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва

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

№ 
п/п

Балансоутримувач 
(юридична адреса, 

контактний телефон

Дані про об’єкт оренди

Характерис-
тика

Місцезнахо-
дження

За-
гальна 
площа, 

кв.м

Оренд-
на 

ставка 
у %

Запропонована 
заявником мета 

використання 
приміщення

Строк 
оренди 

запропо-
нований 
заявни-

ком

Орендна 
плата за 
1 кв.м, 

грн

Розмір 
місячної 
орендної 

плати, 
грн

Вартість 
об’єкта 

оренди, грн 
без ПДВ

1.

Комунальне підпри-
ємство по переробці 

нерудних будівельних 
матеріалів (04128, 

м. Київ, вул. Стецен-
ка, 20, 400-51-11)

н/будинок вул. Стеценка, 
20, корп. 10 117,0 18

Розміщення 
торгівельного 

об’єкта з прода-
жу непродоволь-

чих товарів

Станом на 28.02.2017

2 роки 
364 дні 145,0 16965,00 1131000,00

2.

КП "Бессарабський 
ринок"

(01004, Бессарабська 
пл., 2, 234-92-07)

підвал Бессарабська 
пл., 2 167,8 8

Розміщення 
кафе, яке не 

здійснює продаж 
товарів підакциз-

ної групи

Станом на 28.02.2017

2 роки 
364 дні* 211,45 35480,87 5322130,00

3.

ПАТ "Київенерго"
(01033, м. Київ, 

вул. Антоновича, 29, 
205-52-43)

1, 2 поверх 
(прибудова 

до теплового 
пункту)

вул. Маршала 
Тимошенка, 2-а, 

літ. Б
92,1 3

Розміщення пунк-
ту доочищення та 

продажу питної 
води

Станом на 31.03.2017

2 роки 
364 дні 45,32 4174,00 1669600,00

4.

ПАТ "Київенерго"
(01033, м. Київ, 

вул. Антоновича, 29, 
205-52-43)

1, 2 поверх 
(прибудова 

до теплового 
пункту)

вул. Озерна, 18, 
літ. Б 126,7 3

Розміщення пунк-
ту доочищення та 

продажу питної 
води

Станом на 31.03.2017

2 роки 
364 дні 43,29 5484,50 2193800,00

5.

ПАТ "Київенерго"
(01033, м. Київ, 

вул. Антоновича, 29, 
205-52-43)

1, 2 поверх 
(прибудова 

до теплового 
пункту)

вул. Північна, 
16, літ. Б 121,7 3

Розміщення пунк-
ту доочищення та 

продажу питної 
води

Станом на 31.03.2017

2 роки 
364 дні 43,29 5268,00 2107200,00

6.

ПАТ "Київенерго"
(01033, м. Київ, 

вул. Антоновича, 29, 
205-52-43)

1, 2 поверх 
(прибудова 

до теплового 
пункту)

вул. Героїв 
Дніпра, 40-а, 

літ. Б
124,9 3

Розміщення пунк-
ту доочищення та 

продажу питної 
води

Станом на 31.03.2017

2 роки 
364 дні 43,29 5406,50 2162600,00

7.

КП "Київська міська 
стоматологічна по-

ліклініка"
(вул. Миколи 

Пимоненка, 10-а, 
486-80-90)

1 поверх вул. Пимоненка 
Миколи, 10-а 153,1 10

Приватний за-
клад охорони 

здоров’я

Станом на 31.05.2017

2 роки 
364 дні 178,73 27363,42 3283610,0

8.

КП "Київське інвести-
ційне агентство"

(вул. Миколи 
Пимоненка, 10-а, 

486-80-90

2 поверх
вул. Терещен-
ківська, 11-а, 

літ. А
20,0

1 грн 
на рік

Розміщення 
громадської при-
ймальні депутата 
Київської міської 

ради

Станом на 28.02.2017

2 роки 
364 дні

1 грн на рік

798300,00

15
Інше використан-

ня нерухомого 
майна

498,94 9978,75

9.

КП "Київжитло-
спецексплуатація" 

(01001, Володимир-
ська, 51-а, 
234-23-24)

цоколь

вул. Б. Хмель-
ницького, 51, 
літ. А (прибу-

дова)

18,4 8 Розміщення 
складу

Станом на 31.05.2017

2 роки 
364 дні 111,28 2047,60 307140,0

10.

КП "Плесо"
(02660, Микіль-

сько-Слобідська, 7, 
541-18-11)

1 поверх вул. Ф. Макси-
менка, 4 – Д. 10 110,0 8

Розміщення 
кафе, яке не 

здійснює продаж 
товарів підакциз-

ної групи

Станом на 30.04.2017

2 роки 
364 дні 79,97 8796,89 1302600,0

* строк оренди 2 роки 364 дні, але не більше, ніж до початку проведення ремонтно-реставраційних робіт Бессарабського ринку або до прийняття 
Київською міською радою окремого рішення щодо використання будівлі.

Для ознайомлення з об’єктами оренди необхідно звертатись за телефонами до Балансоутримувача.
Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з наступного дня після публікації оголошення. Заяви про оренду приймаються за адресою: вул. 

Хрещатик, 10, Департамент комунальної власності м. Києва.
Отримати довідкову інформацію можна за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 10, Департамент комунальної власності м. Києва, каб. 524, теле-

фони для довідок: 202-61-77, 202-61-76.
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У місті зроблять усе можливе, 
щоб підвищення вартості проїзду 
менше зачепило соціально 
незахищені категорії киян

Столична влада зробить усе можливе, щоб підвищення 
вартості проїзду в міському комунальному транспорті 
якомога менше зачепило соціально незахищені категорії 
громадян. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в 
ефірі телеканалу Newsone. 

«Ми робимо усе можливе, щоб навантаження на 
людей було якомога меншим, розуміючи економічну 
ситуацію», – сказав міський голова. 

Водночас Віталій Кличко додав, що його завдання 
як мера столиці – зробити все, щоб комунальні під-
приємства працювали ефективно і не зупинили своєї 
роботи. Він нагадав, що вартість проїзду в міському 
комунальному наземному транспорті і метро збіль-
шиться з 15 липня тільки на 1 гривню. 

«Але ці кошти не дотягують навіть до собівартості 
проїзду. Тому, щоб не класти увесь тягар від підвищен-
ня цін на проїзд на киян, частину витрат бере на себе 
місто», – сказав столичний мер і додав, що кошти від 
підвищення вартості проїзду підуть на виплату заро-
бітної плати та інші першочергові витрати, а також на 
забезпечення безперебійної діяльності підприємства 
«Київпастранс» 

Фунікулер закривається на 
місяць через щорічний ремонт

Щоб забезпечити подальшу експлуатацію фунікуле-
ра, з 07.00 17 липня до 07.00 18 серпня підйомник 
припинить роботу у зв’язку з капітальним ремонтом 
вузлів і щорічними регламентними роботами. Про 
це повідомили в КП «Київпастранс». 

Нагадаємо, що згідно з Правилами будови, утримання 
та огляду похилих рейко-канатних підйомників (фуні-
кулерів) щорічно проводяться регламентні, ремонтні 
та випробувальні роботи. Їх результати приймають 
спеціалісти державного підприємства «Київський екс-
пертно-технічний центр Держгірпромнагляду України». 

Якщо результати випробувань позитивні – надається 
дозвіл на експлуатацію фунікулера на наступний рік. 
Останній регламентний ремонт виконано в липні-
серпні 2016 року 

Виховний лікбез для батьків  

КОЖЕН ІЗ НАС, напевно, пам’ятає біблійну 
притчу: «Дай людині рибу, і він буде ситий 
один день, навчи його ловити рибу, і він 
буде ситий завжди». Медичний психолог 
Центру у справах сім’ї та жінок Деснянського 
району столиці Оксана Степанюк вважає, 
що одним із важливих аспектів життя, де 
ці слова стають надзвичайно актуальними, 
є виховання дітей. «У процесі розвитку 
малюки переймають від своїх батьків дуже 
велику кількість знань та навичок, адже 
їм властиво навчатися копіюючи дорос-
лих. І якщо ми залюбки ділимося з дітьми 
позитивними емоціями, то негативних 
моментів намагаємося помилково уникати. 
Так саме помилково, оскільки батьківська 
сім’я – це те місце, де дитина може безпеч-
но познайомитися і з сумом, і зі злістю чи 
страхом шляхом спостерігання їх проявів і 
пропусканням через себе. Саме так малеча 
навчається розрізняти емоції та визначати 
свій настрій. І головне справлятися з ним у 
подальшому», – зазначила Оксана Степанюк. 

За її словами, важливо виховувати дитину 
таким чином, щоб вона могла познайомитися 
з різними ситуаціями, у тому числі і проблем-
ними. І головне – навчилася їх вирішувати. 
«Мова йде не про влаштування випробувань, 
а про їх відкрите і безпечне обговорення 
у сімейному колі з висловлюванням своїх 
емоцій. Дитина почуватиме себе краще, якщо 
знатиме, що тато переживає через труднощі 
на роботі, інакше він сприйме цю тривогу 
на власний рахунок. Не потрібно боятися 
розмовляти на «дорослі», «проблемні» теми, 
а головне – потрібно виховувати дітей так, 
щоб вони могли впоратися з труднощами 
без сторонньої допомоги», – переконана 
медичний психолог. 

Фахівець вважає, що для цього потрібно 
запам’ятати кілька простих правил. 

Насамперед батьки самостійних дітей 
стоять позаду них, щоб вирішувати проблему 
разом, а не замість дитини. Багатьом зда-

ється, що місія усіх дорослих максимально 
захищати своїх вихованців від негараздів. 
Проте, не завжди для цього є можливість, 
час, ресурс і т.д. Вирішення проблем – це теж 
навичка, як їсти чи писати, з часом дитина 
теж має володіти нею самостійно. 

Окрім цього дорослі вміють ставити за-
питання так само добре, як і пропонувати 
готові відповіді. Формування навиків через 
постановку запитань відшукувати суть про-
блеми, привчає дитину знаходити рішення, 
замість того, щоб турбуватися і чекати допо-
моги ззовні. Ось кілька можливих варіантів 
таких запитань: 

– Як ти думаєш, що наразі не так, як 
хотілося б? 

– Що ми можемо зробити, щоб змінити 
ситуацію? 

– Чи можемо ми вдосконалити твою ідею? 
– Як ти думаєш, чому ця людина вчи-

нила так? 
– Це було проявом любові чи гніву? Чому 

ти так вважаєш? 
– Що ти відчував після прийнятого рішен-

ня? Що ти можеш змінити у схожій ситуації 
в майбутньому? 

Відповіді, які людина самостійно зна-
ходить у глибині своїх почуттів, завжди 
мудріші, ніж шаблонні стандарти, нав’язані 
іншими людьми. 

Оксана Степанюк каже, що батьки са-
мостійних дітей перетворюють критичні 
зауваження на розвагу. Замість того, щоб 
читати нотації і забороняти що-небудь, 
набагато ефективніше поміркувати з ними 
на тему добра і зла, читаючи разом книгу 
або розігруючи ситуацію за допомогою 
улюблених іграшок. Часто це виглядає так, 
ніби ви пропонуєте малечі розробити мо-
рально-етичну стратегію, відокремивши 
конфліктну ситуацію від особистості дитини 

за допомогою вигаданого сюжету. 
«Дорослі дозволяють їм вчитися на своїх 

помилках, не дивлячись на те, що це не-
приємно. Потрібно зрозуміти, що дитина 
зустріне безліч людей на своєму шляху і їй 
потрібно вміти спілкуватися з ними. Важ-
ливо, щоб малеча розвивала в собі інтуїцію, 
терпимість і розважливість, поки у батьків є 
можливість пройти ці випробування разом 
з нею», – пояснила фахівець. 

Вона додала, що батьки самостійних ді-
тей не убезпечують їх від покарання, яке 
природним чином було заподіяно за не-
розумними діями. Кожен повинен вчитися 
виправляти свої помилки. Природно, що 
слідом за падінням йдуть розбиті коліна. 
Чітке усвідомлення наслідків, це те, що зможе 
вберегти від необдуманих чи ризикованих 
дій та розвиватиме розуміння причинно-
наслідкових зв’язків життя. 

«Батьки самостійних дітей терпляче сприй-
мають їх невдачі. Для того, щоб вони на-
вчилися знаходити свої власні, нестандартні 
рішення, важливо захистити їх від суджень. 
Хіба можна створити щось нове, ні разу не 
помилившись? Дитина повинна розуміти, 
що помилятися – це нормально. Батькам 
для цього потрібно переорієнтувати свою 
увагу з помилок і недоліків на можливості 
пошуку нових, більш ефективних рішень, – 
зазначила Оксана Степанюк. – Дорослі по-
ступово усуваються від участі в проблемі, 
дозволяючи дитині брати на себе все більшу 
відповідальність. А вони, в свою чергу мо-
жуть виявитися хорошими порадниками 
у вирішенні дорослих проблем. Почуття 
відповідальності, вміння співпрацювати і 
лідерські якості формуються в дитинстві й 
батькам важливо прикласти всіх зусиль, щоб 
допомогти малечі стати гідними людьми в 
майбутньому» Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

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
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(вт, ср, пт) 61308 Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
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 ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà       âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ

 � Поради фахівців: як навчити дитину самостійно вирішувати 
проблеми
На думку фахівців, сьогодні 
надто важливо виховувати 
дитину таким чином, щоб 
вона могла познайомитися 
з різними ситуаціями, у 
тому числі і проблемними. 
І головне – навчилася їх 
вирішувати. Мова йде не про 
влаштування випробувань, 
а про їх відкрите і безпечне 
обговорення у сімейному колі 
з висловленням своїх емоцій. 
Як саме це потрібно робити 
з «Хрещатиком» поділилася 
лікар, медичний психолог 
Центру у справах сім’ї та жінок 
Деснянського району міста 
Києва Оксана Степанюк.

Павло ГОРНОСТАЄВ  «Хрещатик»

Медичний психолог Центру у справах сім’ї та жінок Деснянського району Оксана Степанюк читає лекцію 
молодим батькам у рамках проведення родинного фестивалю
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