
ЯК РОЗПОВІВ «Хрещатику» ди-
ректор Департаменту промисло-
вості та розвитку підприємництва 
КМДА Віталій Печуляк, проведення 
ярмарків в місті здійснюється з со-
ціальною метою – забезпечити киян, 
насамперед незахищені верстви 
населення, сільськогосподарською 
продукцією та продовольчими то-
варами за помірними цінами. 

«Організація пересувних тор-
говельних заходів відбувається 
відповідно до розпорядження 
столичної адміністрації, а також 
згідно з графіком та адресним 
переліком, – повідомив пан Пе-
чуляк. – Лише впродовж шести 
місяців цього року в Києві про-
ведено 2763 сезонних та сіль-

ськогосподарських ярмарків, на 
яких реалізовано 121359,6 тонн 
сільськогосподарської продукції 
рослинного і тваринного похо-
дження, бакалійних товарів тощо». 

За його словами, ярмарки 
відбуваються у всіх 10 районах 
міста, лідером з кількості про-
ведених торговельних заходів 
у першому півріччі 2017 року є 
Шевченківський, Дарницький та 
Голосіївський райони. 

На думку очільника Департа-
менту промисловості та розвитку 
підприємництва, організація яр-
марків у Києві сприяє створенню 
конкурентного середовища, що, 
в свою чергу, впливає на розши-
рення асортименту продовольчих 

товарів та стабілізацію цінової 
ситуації. Тобто, споживачі мають 
вибір, де купувати товари в за-
лежності від своїх доходів. 

«Щотижня ми на підставі мо-
ніторингу цін ринкової мережі 
та закладів торгівлі, проведеного 
Державною службою статистики 
України, розробляємо рекомен-
довані ціни (на 10-15% нижче 
середніх по місту) і доводимо 
їх до фермерських господарств, 
виробників харчової, переробної 
промисловості та сільськогоспо-
дарської продукції, особистих 
підсобних господарств населення, 
які беруть участь у ярмарках», – 
зазначив Віталій Печуляк.  Перелік 
продуктів, на які встановлюються 
рекомендовані ціни, включає 20 
найменувань основних соціально 
необхідних продуктів харчування, 
зокрема: плодоовочеву продукцію 
(картоплю, капусту, моркву, буряк, 
цибулю тощо), м’ясо та птицю, мо-
локопродукти, борошно-круп’яні 
вироби. Він додав, що до участі 
в ярмарках залучаються безпо-
середні сільськогосподарські ви-
робники, підприємства харчової 
та переробної промисловості з 
різних регіонів України. При пла-
нуванні ярмарків забезпечується 
наявність усіх основних груп то-
варів (плодоовочевої продукції, 
м’яса, риби, молокопродуктів, 
бакалійних товарів), у залежності 

від цього здійснюється запро-
шення виробників відповідно до 
асортименту їх продукції. Загалом 
щотижня понад 2,5 тисячі фермер-
ських господарств, підприємства 
харчової та переробної промисло-
вості та суб’єктів підприємницької 
діяльності привозять до столиці 
свою продукцію. Переважно це 
виробники Київської, Вінниць-
кої, Черкаської, Чернігівської, 
Житомирської, Рівненської та 
інших областей України. У за-
лежності від власних потужностей 
та територіальної зручності всі 
вони мають можливість брати 
участь в одному або декількох 
ярмарках, які проводяться в сто-
лиці. Наприклад виробник яєць 
курячих «Ясенсвіт», молока та 
молокопродукції «Фірма «Фавор» 
(торговельна марка «АМА»), «Яго-
тинський молокозавод» щосуботи 
беруть участь у всіх торговельних 
заходах. 

Киян здебільшого влаштовує 
як асортимент продукції, так і  
географія проведення ярмарків, 
місця яких постійно змінюються. 

«Особливо зручні вони для лю-
дей похилого віку. Ціни не високі, 
а продавці допомагають донести 
куплене до оселі, адже торгують 
буквально поряд з будинком», 
– зізнається пенсіонерка Ольга 
Драмаренко, що проживає у Дес-
нянському районі  

За помірними цінами, 
в кроковій досяжності

 � У першому півріччі 2017 року в столиці проведено 
2 763 сезонних та сільськогосподарських ярмарків 

Традиційні ярмарки відбуваються в столиці 
у всіх 10 районах, лідерами з кількості 
проведених є Шевченківський, Дарницький та 
Голосіївський. З початку року на пересувних 
торгових майданчиках було реалізовано 
121 359,6 тонн продукції. Свої товари до Києва 
привозять 2,5 тисячі фермерських господарств, 
підприємства харчової та переробної 
промисловості з Київської, Вінницької, 
Черкаської, Чернігівської, Житомирської, 
Рівненської та інших областей України.

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»

Мешканцям будинку, 
де стався вибух, надали 
тимчасове житло

36 осіб із будинку в Голосіївському 
районі, де в середу стався вибух, осе-
лилися в тимчасовому житлі, наданому 
столичною владою. Про це повідомив 
заступник голови КМДА Олександр 
Спасибко. 

«На Бурмистенка, 12 працює ціло-
добовий штаб і з мешканцями ведеться 
робота. Станом на ранок 27 липня, 36 
осіб із 17-ти помешкань тимчасово від-
селено з будинку в готель-гуртожиток 
Київського національного університету 
ім. Т. Шевченка. Житло, яке отримали 
постраждалі, обладнано всім необхід-
ним», – розповів Олександр Спасибко. 

Нагадаємо, що у середу в Києві стався 
вибух у житловому будинку на вул. Бур-
мистенка, 12. Після огляду місця вибуху 
з’ясувалося, що обрушилося перекриття 
між 1-м та 2-м поверхом. Причини вибуху 
встановлються. Національною поліцією 
розпочате кримінальне провадження. 
Також на місці події чергують представ-
ники поліції, щоб не допустити сторонніх 
осіб до небезпечних помешкань і за-
хистити квартири від мародерів. Крім 
того, фахівці будівельної лабораторії 
перевіряють технічний стан приміщень. 
Після експертизи буде зрозуміло, якої 
реконструкції потребує будівля.

У Києві запрацює 
представництво 
Уповноваженого з прав 
людини з особливим 
статусом

Для більш ефективного здійснення 
контролю за дотриманням конститу-
ційних прав і свобод людини у столиці 
планують створити регіональне пред-
ставництво Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини, повідомляє 
прес-служба Київради. 

Меморандум між Київською міською 
радою та Уповноваженим ВРУ з прав 
людини про створення такої інституції 
планується підписати найближчим ча-
сом. Він передбачатиме напрацювання 
унікальної моделі такого представни-
цтва Уповноваженого, яке забезпе-
чить можливість киянам скористатися 
додатковими засобами захисту своїх 
прав, а також забезпечуватиме підви-
щення обізнаності працівників органів 
столичної влади у сфері дотримання 
прав і свобод людини. 

«Для Київської міської ради дуже 
важливо розбудовувати додаткові ме-
ханізми захисту прав людини в столиці, 
більш активно здійснювати моніторинг 
їх дотримання, і з цією метою хочемо 
поглибити співпрацю з Уповноваженим 
Верховної Ради України з прав людини. 
Ми маємо намір створити нову модель з 
акцентом на антикорупційній діяльності 
та захисті прав викривачів – громадян, 
які допомагатимуть викривати факти 
корупції у місті», – зазначив заступник 
міського голови – секретар Київради 
Володимир Прокопів. 

Киян влаштовує як асортимент продукції, так і зручні місця проведення ярмарків
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Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Жердіну Олександру Григоровичу 

на вул. Свято-Георгіївській, 2 у Голосіївському районі 
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 602/2764 від 20 червня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земель-
ної ділянки громадянину Жердіну Олександру Григоровичу на вул. Свято-Георгіївській, 2 у Голосіївському районі 
м. Києва та додані документи, враховуючи витяг з протоколу № 13 засідання постійної комісії Київської міської ради 
з питань містобудування, архітектури та землекористування від 29.06.2016, керуючись статтями 9, 118 Земельного 
кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 
земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðî-

áëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Æåðä³íó Îëåê-
ñàíäðó Ãðèãîðîâè÷ó íà âóë. Ñâÿòî-Ãåîðã³¿âñüê³é, 
2 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 ñïî-
ðóä (Ê-23830).

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 надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

комунальному підприємству по утриманню 
зелених насаджень Деснянського району 
м. Києва біля НДІ комунальної гігієни між 

вул. Червоногвардійською та просп. Юрія Гагаріна 
у Деснянському районі м. Києва для утримання 
та благоустрою зелених зон і зелених насаджень 

та обслуговування території скверу
Рішення Київської міської ради № 1127/2131 від 2 березня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земель-
них ділянок комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Деснянського району м. Києва біля НДІ 
комунальної гігієни між вул. Червоногвардійською та просп. Юрія Гагаріна у Деснянському районі м. Києва та додані 
документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини 
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 

çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà á³ëÿ ÍÄ² êîìóíàëüíî¿ ã³ã³ºíè ì³æ 
âóë.×åðâîíîãâàðä³éñüêîþ òà ïðîñï. Þð³ÿ Ãàãàð³íà 
ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíèìè 
ïëîùàìè 0,20 ãà; 0,37 ãà; 0,09 ãà; 0,34 ãà (çåìåëüí³ 
ä³ëÿíêè êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ 

äëÿ óòðèìàííÿ òà áëàãîóñòðîþ çåëåíèõ çîí ³ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü òà îáñëóãîâóâàííÿ òåðèòîð³¿ 
ñêâåðó çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî 
ð³øåííÿ) (Ê-26633).

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

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 78 (1756), п’ятниця, 28 липня 2017 р.

Про відмову у наданні 
дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки 

ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНОМУ КООПЕРАТИВУ «ЛЮТНЕВИЙ» 
на вул. Лютневій, 58-с у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва, 
експлуатації та обслуговування 
житлових будинків та об’єктів 

соціально-побутового призначення
Рішення Київської міської ради № 558/2760 від 20 червня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земель-
ної ділянки ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНОМУ КООПЕРАТИВУ «ЛЮТНЕВИЙ» на вул. Лютневій, 58-с у Голосіївському районі 
м.Києва та додані документи, враховуючи те, що частина земельної ділянки рішенням Київської міської ради від 
23.07.2015 № 907/1771 відведена кооперативу «Колектив індивідуальних забудовників «Коник» для будівництва 
та обслуговування об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури (крім об›єктів дорожнього сервісу) та не від-
повідає Генеральному плану міста, затвердженому рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 370/1804, 
керуючись статтями 9, 42, 79-1, 123, 124 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:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðî-
áëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÆÈÒËÎÂÎ-ÁÓÄ²ÂÅËÜÍÎÌÓ 
ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂÓ «ËÞÒÍÅÂÈÉ» íà âóë. Ëþòíåâ³é, 
58-ñ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 2,09 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â 
îðåíäó íà 25 ðîê³â äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â òà îá’ºêò³â 
ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ (Ê-21821).

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 

Яковенку Сергію Володимировичу 
у пров. Залужному у Голосіївському районі 
м. Києва для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських 
будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 559/2761 від 20 червня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Яковенку Сергію Володимировичу у пров. Залужному у Голосіївському районі м. Києва та додані 
документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній документації за функціональним при-
значенням, а саме: територія за функціональним призначенням належить до території захисних зелених насаджень 
(витяг Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 13.07.2016 № 7449/0/12-2/12-03-16), 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 самовря-
дування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðî-

áëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-
íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó ßêîâåíêó 
Ñåðã³þ Âîëîäèìèðîâè÷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 ñïî-
ðóä (Ê-27563).

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 Матвеєнку Олександру Стефановичу 
у пров. Новобродівському, 5 у Голосіївському районі 
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 600/2762 від 20 червня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земель-
ної ділянки громадянину Матвеєнку Олександру Стефановичу у пров. Новобродівському, 5 у Голосіївському районі 
м.Києва та додані документи, враховуючи витяг з протоколу № 16 засідання постійної комісії Київської міської ради 
з питань містобудування, архітектури та землекористування від 19.07.2016, керуючись статтями 9, 118 Земельного 
кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 
земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 

ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ìàòâåºíêó Îëåêñàíäðó 
Ñòåôàíîâè÷ó ó ïðîâ. Íîâîáðîä³âñüêîìó, 5 ó 

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянці Щербанюк Ларисі 
Станіславівні на вул. Свято-Георгіївській, 45 

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

будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 601/2763 від 20 червня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ді-
лянки громадянці Щербанюк Ларисі Станіславівні на вул. Свято-Георгіївській, 45 у Голосіївському районі м. Києва та додані 
документи, враховуючи витяг з протоколу № 16 засідання постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування від 19.07.2016, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», 
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

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 ñïî-
ðóä (Ê-25580).

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 Ùåðáàíþê Ëàðèñ³ 
Ñòàí³ñëàâ³âí³ íà âóë.Ñâÿòî-Ãåîðã³¿âñüê³é, 45 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 ñïî-
ðóä (Ê-23823).

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 надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок комунальному підприємству по утриманню 

зелених насаджень Деснянського району м. Києва біля 
кінотеатру «Росія» між вул. Академіка Курчатова 
та вул. Мілютенка у Деснянському районі м.Києва 

для утримання та благоустрою 
зелених зон і зелених 

насаджень та обслуговування території скверу
Рішення Київської міської ради № 1128/2132 від 2 березня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Деснянського району м.Києва біля кінотеатру 
«Росія» між вул. Академіка Курчатова та вул. Мілютенка у Деснянському районі м.Києва та додані документи, керу-
ючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання дозволу 
на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальному 

підприємству по утриманню 
зелених насаджень 

Дніпровського району 
м. Києва на бульв. Олексія Давидова 
у Дніпровському районі м. Києва 

для обслуговування та експлуатації скверу
Рішення Київської міської ради № 1131/2135 від 2 березня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м. Києва на бульв. 
Олексія Давидова у Дніпровському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного 
кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 
земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà á³ëÿ ê³íîòåàòðó «Ðîñ³ÿ» ì³æ âóë. Àêàäåì³êà 
Êóð÷àòîâà òà âóë. Ì³ëþòåíêà ó Äåñíÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíèìè ïëîùàìè 1,07 ãà; 
0,03 ãà; 0,02 ãà; 0,06 ãà (çåìåëüí³ ä³ëÿíêè êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà 
Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ óòðèìàííÿ 
òà áëàãîóñòðîþ çåëåíèõ çîí ³ çåëåíèõ íàñàäæåíü 

òà îáñëóãîâóâàííÿ òåðèòîð³¿ ñêâåðó çã³äíî ç 
ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-26634).

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

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

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâ ïî óòðèìàííþ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà íà 
áóëüâ. Îëåêñ³ÿ Äàâèäîâà ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,47 òà (çåìåëüíà 
ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ 
äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ ñêâåðó çã³äíî 
ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-26507). 

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

Про надання дозволу 
на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальному 

підприємству по утриманню 
зелених насаджень Деснянського району 
м. Києва на вул. Архітектора Ніколаєва, 11 

у Деснянському районі м. Києва 
для утримання та благоустрою 
зелених зон і зелених насаджень 
та обслуговування території скверу

Рішення Київської міської ради № 1129/2133 від 2 березня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Деснянського району м. Києва на вул. Архі-
тектора Ніколаєва, 11 у Деснянському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного 
кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 
земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання дозволу 
на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальному 

підприємству по утриманню 
зелених насаджень 

Дніпровського району м. Києва 
на вул. Міста Шалетт 

у Дніпровському районі м. Києва 
для утримання скверу

Рішення Київської міської ради № 1132/2136 від 2 березня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м. Києва на вул. Міста 
Шалетт у Дніпровському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, 
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної 
та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà íà âóë. Àðõ³òåêòîðà Í³êîëàºâà, 11 ó 
Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,24 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ óòðèìàííÿ òà 
áëàãîóñòðîþ çåëåíèõ çîí ³ çåëåíèõ íàñàäæåíü 

òà îáñëóãîâóâàííÿ òåðèòîð³¿ ñêâåðó çã³äíî ç 
ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-26629).

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

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

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ çå-
ëåíèõ íàñàäæåíü Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà 
íà âóë. Ì³ñòà Øàëåòò ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ 
ì.Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 1,63 ãà (çåìåëüíà 
ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ 
äëÿ óòðèìàííÿ ñêâåðó çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ 
(äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-26929).

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

Про надання дозволу 
на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальному 

підприємству по утриманню 
зелених насаджень Дніпровського 

району м. Києва на перетині 
просп. Генерала Ватутіна 

та бульв. Перова у Дніпровському районі 
м. Києва для експлуатації скверу

Рішення Київської міської ради № 1130/2134 від 2 березня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м. Києва на перетині             
просп. Генерала Ватутіна та бульв. Перова у Дніпровському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 
9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання дозволу 
на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальному 

підприємству по утриманню 
зелених насаджень Подільського 

району м. Києва на розі 
вул. Заводської та вул. Костянтинівської 

у Подільському районі м. Києва 
для утримання зелених насаджень та обслуговування 

скверу на Петрівці
Рішення Київської міської ради № 1133/2137 від 2 березня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Подільського району м. Києва на розі вул. 
Заводської та вул. Костянтинівської у Подільському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 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. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà íà ïåðåòèí³ ïðîñï. Ãåíåðàëà Âàòóò³íà òà 
áóëüâ.Ïåðîâà ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
îð³ºíòîâíèìè ïëîùàìè 0,23 ãà; 0,33 ãà (çåìåëüí³ 
ä³ëÿíêè êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ 
äëÿ åêñïëóàòàö³¿ ñêâåðó çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ 
(äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-26505). 

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

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

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà íà ðîç³ 
âóë. Çàâîäñüêî¿ òà âóë. Êîñòÿíòèí³âñüêî¿ ó Ïî-
ä³ëüñüêîìó ðàéîí³ :ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 
0,93 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå 
êîðèñòóâàííÿ äëÿ óòðèìàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
òà îáñëóãîâóâàííÿ ñêâåðó íà Ïåòð³âö³ çã³äíî ç 
ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-24258).

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
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Про надання дозволу 
на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальному 

підприємству по утриманню 
зелених насаджень Подільського району 

м. Києва на вул. Кирилівській, 134 
у Подільському районі м. Києва 

для утримання зелених насаджень 
та обслуговування Куренівського парку 

Рішення Київської міської ради № 1134/2138 від 2 березня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Подільського району м. Києва на вул. Кири-
лівській, 134 у Подільському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу 
України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель 
державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання дозволу 
на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальному 

підприємству по утриманню 
зелених насаджень Подільського 

району м. Києва на площі Контрактовій 
у Подільському районі м. Києва для 

утримання зелених насаджень 
та обслуговування скверу № 1

Рішення Київської міської ради № 1137/2141 від 2 березня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земель-

ної ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Подільського району м. Києва на площі 
Контрактовій у Подільському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу 
України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель 
державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðè-
ìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà íà âóë. Êèðèë³âñüê³é, 134 ó Ïîä³ëü-
ñüêîìó ðàéîí³ ì.Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 
7,24 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â 
ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ óòðèìàííÿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü òà îáñëóãîâóâàííÿ Êóðåí³âñüêîãî 

ïàðêó çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî 
ð³øåííÿ) (Ê-23323).

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

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

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðè-
ìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà íà ïëîù³ Êîíòðàêòîâ³é ó Ïîä³ëüñüêî-
ìó ðàéîí³ ì.Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,59 
ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïî-
ñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ óòðèìàííÿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü òà îáñëóãîâóâàííÿ ñêâåðó ¹ 1 

çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) 
(Ê-24266). 

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

Про надання дозволу 
на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок комунальному 

підприємству по утриманню 
зелених насаджень 

Подільського району м. Києва 
в межах вул.Верхній Вал та 

вул. Нижній Вал у Подільському 
районі м. Києва для утримання 

зелених насаджень 
та обслуговування бульвару

Рішення Київської міської ради № 1135/2139 від 2 березня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земель-

них ділянок комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Подільського району м. Києва в межах 
вул. Верхній Вал та вул. Нижній Вал у Подільському районі м. Києва та додані документи, керуючись, статтями 9, 
123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання дозволу 
на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальному 

підприємству по утриманню зелених 
насаджень Оболонського району 
м. Києва на вул.Північній, 46 – 
просп. Героїв Сталінграда, 61-а 
в Оболонському районі м. Києва 
для утримання та експлуатації 

зелених насаджень загального користування
Рішення Київської міської ради № 1138/2142 від 2 березня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського району м. Києва на вул. Пів-
нічній, 46 - просп. Героїв Сталінграда, 61-а в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 
9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà 
â ìåæàõ âóë. Âåðõí³é Âàë òà âóë. Íèæí³é Âàë ó 
Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíèìè 
ïëîùàìè 0,43 ãà; 0,33 ãà; 0,41 ãà;       0,31 ãà; 
0,39 ãà; 0,66 ãà (çåìåëüí³ ä³ëÿíêè êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ óòðèìàííÿ çåëåíèõ 

íàñàäæåíü òà îáñëóãîâóâàííÿ áóëüâàðó çã³äíî ç 
ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-23321).

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

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

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó  ïî óòðè-
ìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Îáîëîíñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà íà âóë. Ï³âí³÷í³é, 46 - ïðîñï. 
Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 61-à â Îáîëîíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,50 
ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå 
êîðèñòóâàííÿ äëÿ óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ 

çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåíöÿ) 
(Ê-26831).

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

Про надання дозволу 
на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальному 

підприємству по утриманню зелених 
насаджень Подільського району 

м. Києва в межах вул. Григорія Скороводи, 
вул. Почайнинської, вул.Іллінської 
для утримання зелених насаджень 

та обслуговування скверу на вул. Почайнинській
Рішення Київської міської ради № 1136/2140 від 2 березня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земель-
ної ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Подільського району м. Києва в межах 
вул. Григорія Скороводи, вул. Почайнинської, вул. Іллінської та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного 
кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 
земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальному підприємству 
по утриманню зелених насаджень 
Оболонського району м. Києва на 

вул. Маршала Малиновського, 32-б – 36 
в Оболонському районі м. Києва для утримання 

та експлуатації зелених насаджень 
загального користування

Рішення Київської міської ради № 1139/2143 від 2 березня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе-

мельної ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського району м. Києва на 
вул. Маршала Малиновського, 32-б – 36 в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 
123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà â ìåæàõ âóë. Ãðèãîð³ÿ Ñêîðîâîäè, 
âóë. Ïî÷àéíèíñüêî¿, âóë. ²ëë³íñüêî¿ îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,68 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ óòðèìàííÿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü òà îáñëóãîâóâàííÿ ñêâåðó íà âóë. Ïî-

÷àéíèíñüê³é çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê 
äî ð³øåííÿ) (Ê-24264).

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

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

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ çåëå-
íèõ íàñàäæåíü Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà íà 
âóë. Ìàðøàëà Ìàëèíîâñüêîãî, 32-á – 36 â Îáî-
ëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 
0,56 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå 
êîðèñòóâàííÿ äëÿ óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ çåëå-
íèõ íàñàäæåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ çã³äíî ç 
ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-26851).

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
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Про надання дозволу 
на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальному 

підприємству по утриманню зелених 
насаджень Оболонського району 

м. Києва на вул. Героїв Дніпра, 30 – 32-а 
в Оболонському районі м. Києва 

для утримання та експлуатації зелених 
насаджень загального користування

Рішення Київської міської ради № 1140/2144 від 2 березня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського району м. Києва на вул. Героїв 
Дніпра, 30 – 32-а в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного 
кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 
земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання дозволу 
на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальному 

підприємству по утриманню 
зелених насаджень Оболонського 

району м. Києва на просп. Героїв Сталінграда, 35-а 
в Оболонському районі м. Києва 
для утримання та експлуатації 

зелених насаджень загального користування
Рішення Київської міської ради № 1143/2147 від 2 березня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського району м. Києва на просп. Ге-
роїв Сталінграда, 35-а в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного 
кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 
земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ çå-
ëåíèõ íàñàäæåíü Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì.Êèºâà 
íà âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà, 30 – 32-à â Îáîëîíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,58 ãà 
(çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå 
êîðèñòóâàííÿ äëÿ óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ 

çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) 
(Ê-26835). 

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

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

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà íà ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 35-à â 
Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,30 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ óòðèìàííÿ òà 
åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü çàãàëüíîãî 

êîðèñòóâàííÿ çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê 
äî ð³øåííÿ) (Ê-26847).

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

Про надання дозволу 
на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальному 

підприємству по утриманню 
зелених насаджень Оболонського району 

м. Києва на вул.Північній, 30-36 
в Оболонському районі м. Києва 
для утримання та експлуатації 

зелених насаджень 
загального користування 

Рішення Київської міської ради № 1141/2145 від 2 березня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського району м. Києва на вул. Пів-
нічній, 30-36 в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу 
України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель 
державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання дозволу 
на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальному 

підприємству по утриманню 
зелених насаджень Оболонського 

району м. Києва на просп. Героїв Сталінграда, 58 – 
вул. Прирічній, 31 в Оболонському 
районі м. Києва для утримання 

та експлуатації зелених насаджень 
загального користування 

Рішення Київської міської ради № 1144/2148 від 2 березня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського району м. Києва на просп.Героїв 
Сталінграда, 58 - вул. Прирічній, 31 в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 
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. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 

çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà íà âóë. Ï³âí³÷í³é, 30-36 â Îáîëîíñüêîìó 
ðàéîí³ ì.Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,59 ãà 
(çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå 
êîðèñòóâàííÿ äëÿ óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ 

çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) 
(Ê-26830).

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

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

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà íà ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 58 – 
âóë. Ïðèð³÷í³é, 31 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,65 ãà (çåìåëüíà 
ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ 
äëÿ óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 

çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ 
(äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-26839).

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

Про надання дозволу 
на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальному 

підприємству по утриманню 
зелених насаджень Оболонського району 

м. Києва на вул. Маршала Тимошенка, 33/35 
в Оболонському районі м. Києва 
для утримання та експлуатації 

зелених насаджень загального користування
Рішення Київської міської ради № 1142/2146 від 2 березня 2017 року 

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського району м. Києва на вул. Марша-
ла Тимошенка, 33/35 в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного 
кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 
земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальному підприємству 
по утриманню зелених насаджень 
Оболонського району м. Києва 

на просп. Героїв Сталінграда, 49-б – 53 – 
вул. Героїв Дніпра, 42-б - 62 

в Оболонському районі м. Києва 
для утримання та експлуатації зелених насаджень 

загального користування
Рішення Київської міської ради № 1145/2149 від 2 березня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського району м.Києва на просп. Героїв 
Сталінграда, 49-б - 53 - вул. Героїв Дніпра, 42-б - 62 в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись 
статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà íà âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 33/35 
â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,16 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ óòðèìàííÿ òà 
åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü çàãàëüíîãî 

êîðèñòóâàííÿ çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê 
äî ð³øåííÿ) (Ê-26848).

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

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

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ çå-
ëåíèõ íàñàäæåíü Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì.Êèºâà 
íà ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 49-á - 53 - âóë. 
Ãåðî¿â Äí³ïðà, 42-á - 62 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 1,01 ãà (çåìåëüíà 
ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ 
äëÿ óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 

çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ 
(äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-26834).

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
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Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 15 грудня 2011 року № 824/7060 
«Про затвердження Стратегії розвитку 

міста Києва до 2025 року»
Рішення Київської міської ради № 724/2886 від 6 липня 2017 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», 
«Про засади державної регіональної політики», постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року 
№ 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на  період до 2020 року», постанови Кабінету 
Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій 
розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазна-
чених регіональних стратегій і планів заходів», з метою приведення у відповідність до новоприйнятих нормативно-
правових державних документів і сучасних соціально-економічних реалій та вимог суспільства Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 

ðàäè  â³ä 15 ãðóäíÿ 2011 ðîêó ¹ 824/7060 «Ïðî 
çàòâåðäæåííÿ Ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà 
äî 2025 ðîêó», âèêëàâøè éîãî ó íîâ³é ðåäàêö³¿:    

«Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó 
ì³ñòà Êèºâà äî 2025 ðîêó

Â³äïîâ³äíî äî çàêîí³â Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâå 
ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³», «Ïðî ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ 
àäì³í³ñòðàö³¿», «Ïðî çàñàäè äåðæàâíî¿ ðåã³î-
íàëüíî¿ ïîë³òèêè», ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â 
Óêðà¿íè â³ä 06 ñåðïíÿ 2014 ðîê ¹ 385 «Ïðî çà-
òâåðäæåííÿ Äåðæàâíî¿ ñòðàòåã³¿ ðåã³îíàëüíîãî 
ðîçâèòêó íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó», ïîñòàíîâè 
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 11 ëèñòîïàäà                                           
2015 ðîêó ¹ 932 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó 
ðîçðîáëåííÿ ðåã³îíàëüíèõ ñòðàòåã³é ðîçâèòêó 
³ ïëàí³â çàõîä³â ç ¿õ ðåàë³çàö³¿, à òàêîæ ïðîâå-
äåííÿ ìîí³òîðèíãó òà îö³íêè ðåçóëüòàòèâíîñò³ 
ðåàë³çàö³¿ çàçíà÷åíèõ ðåã³îíàëüíèõ ñòðàòåã³é ³ 
ïëàí³â çàõîä³â», ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â 
Óêðà¿íè â³ä 03 ëèñòîïàäà 2010 ðîêó ¹ 996 «Ïðî 
çàáåçïå÷åííÿ ó÷àñò³ ãðîìàäñüêîñò³ ó ôîðìóâàíí³ 
òà ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè», íàêàçó Ì³í³ñ-
òåðñòâà ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó, áóä³âíèöòâà òà 
æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè â³ä 

31 áåðåçíÿ 2016 ðîêó ¹ 79 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ 
ìåòîäèêè ðîçðîáëåííÿ, ïðîâåäåííÿ ìîí³òîðèíãó 
òà îö³íêè ðåçóëüòàòèâíîñò³ ðåàë³çàö³¿ ðåã³îíàëüíèõ 
ñòðàòåã³é ðîçâèòêó òà ïëàí³â çàõîä³â ç ¿õ ðåàë³-
çàö³¿»,  ç ìåòîþ ïðèâåäåííÿ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî 
íîâîïðèéíÿòèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ äåðæàâíèõ 
äîêóìåíò³â ³ ñó÷àñíèõ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ 
ðåàë³é òà âèìîã ñóñï³ëüñòâà Êè¿âñüêà ì³ñüêà 
ðàäà âèð³øèëà:

1. Çàòâåðäèòè Ñòðàòåã³þ ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà 
äî 2025 ðîêó (äîäàºòüñÿ).

2. Öå ð³øåííÿ îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè øëÿõîì 
îïóáë³êóâàííÿ ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
«Õðåùàòèê». 

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
ðîçðîáèòè äî ê³íöÿ 2017 ðîêó íîâó Ñòðàòåã³þ 
ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà äî 2025 ðîêó.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íîãî ðîçâèòêó».

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про надання дозволу 
на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальному 

підприємству по утриманню зелених насаджень 
Оболонського району м. Києва 
на вул. Героїв Дніпра, 75 – 79 

в Оболонському районі м. Києва 
для утримання та експлуатації зелених 
насаджень загального користування

Рішення Київської міської ради № 1146/2150 від 2 березня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе-

мельної ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського району м. Києва на 
вул. Героїв Дніпра, 75 – 79 в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного 
кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 
земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ: 

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальному 
підприємству по утриманню 

зелених насаджень  Оболонського району 
м. Києва на вул. Героїв Дніпра, 42 – 42-а 

в Оболонському районі м. Києва 
для утримання та експлуатації 

зелених насаджень загального користування
Рішення Київської міської ради № 1149/2153 від 2 березня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського району м. Києва на вул. Героїв 
Дніпра, 42 – 42-а в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного 
кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 
земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà íà âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà 75-79 â Îáîëîí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 
0,56 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå 
êîðèñòóâàííÿ äëÿ óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ 

çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) 
(Ê-26832).

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

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

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ çå-
ëåíèõ íàñàäæåíü Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà 
íà âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà, 42-42-à â Îáîëîíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,29 ãà 
(çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå 
êîðèñòóâàííÿ äëÿ óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ 

çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) 
(Ê-26845).

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

Про надання дозволу 
на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальному 

підприємству по утриманню 
зелених насаджень Оболонського 

району м. Києва на вул. Героїв Дніпра, 62 – 64 
в Оболонському районі м. Києва 

для утримання та експлуатації зелених 
насаджень загального користування

Рішення Київської міської ради № 1147/2151 від 2 березня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе-

мельної ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського району м. Києва на 
вул. Героїв Дніпра, 62 – 64 в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного 
кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 
земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальному 
підприємству по утриманню зелених 
насаджень Оболонського району 

м. Києва на вул. Героїв Дніпра, 40-а – 42-б 
в Оболонському районі м. Києва 

для утримання та експлуатації зелених 
насаджень загального користування

Рішення Київської міської ради № 1150/2154 від 2 березня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського району м. Києва на вул. Героїв 
Дніпра, 40-а – 42-б в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного 
кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 
земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ çåëå-
íèõ íàñàäæåíü Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà íà 
âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà, 62-64 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,27 ãà (çåìåëüíà 
ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ 
äëÿ óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ 
(äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-26844).

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

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

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ çåëå-
íèõ íàñàäæåíü Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà íà 
âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà, 40-à – 42-á â Îáîëîíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,18 ãà (çå-
ìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-
íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ 
äëÿ óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ 
(äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-26846).

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

Про надання дозволу 
на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальному 

підприємству по утриманню 
зелених насаджень Оболонського району 
м. Києва на вул. Героїв Дніпра, 61 – 65 

в Оболонському районі м. Києва 
для утримання та експлуатації 

зелених насаджень загального користування
Рішення Київської міської ради № 1148/2152 від 2 березня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земель-
ної ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського району м. Києва на вул. 
Героїв Дніпра, 61 – 65 в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного 
кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 
земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà íà âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà, 61-65 â Îáîëîí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 
0,55 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå 
êîðèñòóâàííÿ äëÿ óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ 

çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) 
(Ê-26833).

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
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1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ çå-
ëåíèõ íàñàäæåíü Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà 
íà âóë. Ïðèð³÷í³é, 1–5 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ 
ì.Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,95 ãà (çåìåëüíà 
ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ 
äëÿ óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ 
(äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-26837).

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì 

ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ çå-
ëåíèõ íàñàäæåíü Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà 
íà âóë. Ïðèð³÷í³é, 5–9-à â  Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³          
ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,56 ãà (çåìåëüíà 
ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ 
äëÿ óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ 
(äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-26836).

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì 

ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ çåëå-
íèõ íàñàäæåíü Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà 
íà âóë. Ïðèð³÷í³é, 17, 17-ä  – 19 – 19-á â Îáî-
ëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 
0,60 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå 
êîðèñòóâàííÿ äëÿ óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ çåëå-
íèõ íàñàäæåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ çã³äíî ç 
ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-26841).

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì 

ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ çåëå-
íèõ íàñàäæåíü Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà íà 
âóë. Ïðèð³÷í³é, 27-å – 29 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³          
ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,32 ãà (çåìåëüíà 
ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ 
äëÿ óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ 
(äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-26838).

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì 

ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-
ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà íà ðîç³ 
ïðîñï. Îáîëîíñüêîãî òà âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà â 
Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 
2,31 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå 
êîðèñòóâàííÿ äëÿ óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ çåëå-
íèõ íàñàäæåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ çã³äíî ç 
ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-27197).

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì 

ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ çåëå-
íèõ íàñàäæåíü Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà 
íà ïðîñï. Îáîëîíñüêîìó, 14-à – 16-à â Îáîëîí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 
0,20 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå 
êîðèñòóâàííÿ äëÿ óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ çåëå-
íèõ íàñàäæåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ çã³äíî ç 
ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-26849).

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

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

комунальному підприємству 
по утриманню зелених насаджень 

Оболонського району м. Києва на вул. Прирічній, 1–5 
в Оболонському районі м. Києва 
для утримання та експлуатації 
зелених насаджень загального 

користування
Рішення Київської міської ради № 1152/2156 від 2 березня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського району м. Києва на вул. При-
річній, 1–5 в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу 
України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель 
державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

комунальному підприємству 
по утриманню зелених насаджень Оболонського району 

м. Києва на вул.Прирічній, 5–9-а 
в Оболонському районі м.Києва 

для утримання та експлуатації зелених насаджень 
загального користування

Рішення Київської міської ради № 1153/2157 від 2 березня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе-

мельної ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського району м. Києва на                                
вул. Прирічній, 5–9-а в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного 
кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 
земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

комунальному підприємству 
по утриманню зелених насаджень 
Оболонського району м.Києва 

на вул. Прирічній, 17, 17-д – 19–19-б в Оболонському 
районі м. Києва для утримання та експлуатації зелених 

насаджень загального користування
Рішення Київської міської ради № 1154/2158 від 2 березня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського району м.Києва на вул. Прирічній, 
17, 17-д – 19 – 19-б в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного 
кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 
земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

комунальному підприємству 
по утриманню зелених насаджень 

Оболонського району м. Києва на вул. Прирічній, 27-е – 29 
в Оболонському районі м. Києва 
для утримання та експлуатації 

зелених насаджень загального користування
Рішення Київської міської ради № 1155/2159 від 2 березня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського району м. Києва на вул. При-
річній, 27-е – 29 в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного 
кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 
земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

комунальному підприємству 
по утриманню зелених насаджень 
Оболонського району м. Києва 

на розі просп. Оболонського та вул. Маршала Тимошенка 
в Оболонському районі м. Києва 
для утримання та експлуатації 

зелених насаджень загального користування
Рішення Київської міської ради № 1156/2160 від 2 березня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земель-
ної ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського району м. Києва на розі                         
просп. Оболонського та вул. Маршала Тимошенка в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись 
статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

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

комунальному підприємству 
по утриманню зелених насаджень 
Оболонського району м. Києва 

на просп. Оболонському, 14-а – 16-а в Оболонському 
районі м. Києва для утримання та експлуатації зелених 

насаджень загального користування
Рішення Київської міської ради № 1157/2161 від 2 березня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського району м. Києва на просп. Обо-
лонському, 14-а – 16-а в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного 
кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 
земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
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1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ çåëå-
íèõ íàñàäæåíü Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà íà 
ïðîñï. Îáîëîíñüêîìó,  28 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,42 ãà (çåìåëüíà 
ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ 
äëÿ óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ 
(äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-26850).

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì 

ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ çåëå-
íèõ íàñàäæåíü Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà íà 
âóë. Ëàéîøà Ãàâðî, 9-å â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ 
ì.Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,31 ãà (çåìåëüíà 
ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ 
äëÿ óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ 
(äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-26842). 

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì 

ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ çå-
ëåíèõ íàñàäæåíü Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì.Êèºâà 
á³ëÿ îçåðà Éîðäàíñüêå â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³                   
ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 4,43 ãà (çåìåëüíà 
ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ 
äëÿ óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ 
(äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-27200).

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì 

ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó, 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà íà ðîç³ âóë. Ïðåîáðàæåíñüêî¿ òà âóë. 
Àíäð³ÿ Ãîëîâêà ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
îð³ºíòîâíèìè ïëîùàìè 0,33 ãà; 0,20 ãà (çåìåëüí³ 
ä³ëÿíêè êîìóíàëüíî¿  âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ 
äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ ñêâåðó çã³äíî 
ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-22510). 

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì 

ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ  ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà íà âóë. 
Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 18 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,95 ãà (çåìåëüíà 
ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ 
äëÿ óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ 
(äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-27198).

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì 

ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ çå-
ëåíèõ íàñàäæåíü Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà 
íà ïðîñï. Ì³íñüêîìó, 4 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³             
ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 4,06 ãà (çåìåëüíà 
ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ 
äëÿ óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ 
(äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-27191).

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

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

комунальному підприємству по утриманню зелених 
насаджень Оболонського району м. Києва 

на просп. Оболонському, 28 
в Оболонському районі м. Києва 

для утримання та експлуатації зелених насаджень 
загального користування

Рішення Київської міської ради № 1158/2162 від 2 березня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського району м. Києва на просп.
Оболонському, 28 в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного 
кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 
земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

комунальному підприємству 
по утриманню зелених насаджень 
Оболонського району м. Києва 

на вул. Лайоша Гавро, 9-е в Оболонському районі м. Києва 
для утримання та експлуатації 

зелених насаджень загального користування
Рішення Київської міської ради № 1161/2165 від 2 березня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земель-
ної ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського району м. Києва на вул. 
Лайоша Гавро, 9-е в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного 
кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 
земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

комунальному підприємству 
по утриманню зелених насаджень 

Оболонського району м. Києва біля озера Йорданське 
в Оболонському районі м. Києва 

для утримання та експлуатації зелених насаджень 
загального користування

Рішення Київської міської ради № 1162/2166 від 2 березня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського району м. Києва біля озера 
Йорданське в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу 
України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель 
державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок 

комунальному підприємству 
по утриманню зелених насаджень 
Солом’янського району м. Києва 

на розі вул. Преображенської та вул. Андрія Головка 
у Солом’янському районі м. Києва 
для обслуговування та експлуатації 

скверу
Рішення Київської міської ради № 1163/2167 від 2 березня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земель-
них ділянок комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Солом’янського району м. Києва на розі                         
вул. Преображенської та вул. Андрія Головка у Солом’янському районі м. Києва та додані документи, керуючись 
статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

комунальному підприємству по утриманню зелених 
насаджень Оболонського району м. Києва 

на вул. Маршала Тимошенка, 18 
в Оболонському районі м. Києва 

для утримання та експлуатації зелених насаджень 
загального користування

Рішення Київської міської ради № 1159/2163 від 2 березня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського району м. Києва на вул. Мар-
шала Тимошенка, 18 в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного 
кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 
земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

комунальному підприємству 
по утриманню зелених насаджень 
Оболонського району м. Києва 

на просп. Мінському, 4 
в Оболонському районі м. Києва 

для утримання та експлуатації зелених насаджень 
загального користування

Рішення Київської міської ради № 1160/2164 від 2 березня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського району м. Києва на просп. 
Мінському, 4 в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу 
України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель 
державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
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1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ çåëå-
íèõ íàñàäæåíü Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà 
íà ðîç³ âóë. Êëèìåíêà òà âóë. Îëåêñ³¿âñüêî¿ ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ: 
ïëîùåþ 0,49 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òà 
åêñïëóàòàö³¿ ñêâåðó çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ 
(äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-22516).

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì 

ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà íà ðîç³ ×îêîë³âñüêîãî áóëüâàðó òà âóë. 
Óøèíñüêîãî ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,21 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ îá-
ñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ ñêâåðó çã³äíî ç 
ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-22521).

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì 

ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ çå-
ëåíèõ íàñàäæåíü Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êè-
ºâà íà âóë. Ìèòðîïîëèòà Âàñèëÿ Ëèïê³âñüêîãî          
(âóë. Óðèöüêîãî), 40 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,10 ãà (çåìåëüíà 
ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ 
îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ ñêâåðó çã³äíî ç 
ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-22522).

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì 

ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà íà âóë. Êèøèí³âñüê³é (òà âóë. Àçîâñüê³é) 
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 2,27 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ óòðèìàííÿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ ïàðêó çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ 
(äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-25646). 

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì 

ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà íà âóë. Ñóçäàëüñüê³é ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 1,85 
ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïî-
ñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òà 
åêñïëóàòàö³¿ ñêâåðó çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ 
(äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-22518). 

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì 

ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. 
Êèºâà íà ðîç³ âóë. Â³ííèöüêî¿ òà ïðîñï. Ïîâ³-
òðîôëîòñüêîãî ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 4,29 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ îá-
ñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ ïàðêó çã³äíî ç 
ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-22523).

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

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

комунальному підприємству 
по утриманню зелених насаджень 
Солом’янського району м. Києва 

на розі вул. Клименка та вул. Олексіївської 
у Солом’янському районі м. Києва для обслуговування 

та експлуатації скверу
Рішення Київської міської ради № 1164/2168 від 2 березня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земель-
ної ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Солом’янського району м. Києва на розі                    
вул. Клименка та вул. Олексіївської у Солом’янському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 
123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

комунальному підприємству 
по утриманню зелених насаджень 
Солом’янського району м. Києва 

на розі Чоколівського бульвару та вул. Ушинського 
у Солом’янському районі м.Києва 

для обслуговування та експлуатації скверу
Рішення Київської міської ради № 1167/2171 від 2 березня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Солом’янського району м. Києва на розі Чоко-
лівського бульвару та  вул. Ушинського у Солом’янському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 
123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

комунальному підприємству 
по утриманню зелених насаджень 
Солом’янського району м. Києва 

на вул. Митрополита Василя Липківського 
(вул. Урицького), 40 у Солом’янському районі м. Києва 

для обслуговування та експлуатації скверу
Рішення Київської міської ради № 1168/2172 від 2 березня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Солом’янського району м. Києва на вул. Ми-
трополита Василя Липківського (вул. Урицького), 40 у Солом’янському районі м. Києва та додані документи, керуючись 
статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

комунальному підприємству 
по утриманню зелених насаджень 
Солом’янського району м. Києва 

на вул. Кишинівській  (та вул. Азовській) 
у Солом’янському районі м. Києва 
для утримання та обслуговування 

парку
Рішення Київської міської ради № 1169/2173 від 2 березня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земель-
ної ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Солом’янського району м. Києва на                                
вул. Кишинівській  (та вул. Азовській) у Солом’янському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 
123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

комунальному підприємству 
по утриманню зелених насаджень 
Солом’янського району м. Києва 

на вул. Суздальській 
у Солом’янському районі м. Києва 

для обслуговування та експлуатації скверу
Рішення Київської міської ради № 1165/2169 від 2 березня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земель-
ної ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Солом’янського району м. Києва на                                 
вул. Суздальській у Солом’янському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного 
кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 
земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

комунальному підприємству 
по утриманню зелених насаджень 
Солом’янського району м. Києва 

на розі вул.Вінницької 
та просп. Повітрофлотського 

у Солом’янському районі м. Києва 
для обслуговування та експлуатації парку

Рішення Київської міської ради № 1166/2170 від 2 березня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Солом’янського району м. Києва на розі вул.
Вінницької та просп. Повітрофлотського у Солом’янському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 
9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
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Про проведення заходів, 
 присвячених відзначенню  

чергової річниці  
хрещення Київської Русі-України

Розпорядження № 870 від 24 липня 2017 року
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України від 

25 липня 2008 року № 668/2008 «Про День хрещення Київської Русі-України», рішення Київської міської ради від 
24 червня 1999 року № 317/418 «Про визначення порядку організації та проведення у Києві недержавних масових 
громадських заходів політичного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру», 
рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 «Про Правила благоустрою міста Києва», 
враховуючи звернення Української Православної Церкви Київського Патріархату від 20 червня 2017 року № 330 
та Київської митрополії Української Православної Церкви від 22 червня 2017 року № 1033, з метою популяризації 
кращих традицій, звичаїв та обрядів українського народу:

1. Взяти до уваги звернення Київської ми-
трополії Української Православної Церкви (далі 
– організатор) щодо проведення 27 липня 2017 
року урочистого молебню на Володимирській гірці 
та хресної ходи за маршрутом: Володимирська 
гірка – вул. Трьохсвятительська – Європейська 
площа – вул. Михайла Грушевського – вул. Івана 
Мазепи – вул. Лаврська (з 11.00 до 16.30).

2. Взяти до уваги звернення Української Пра-
вославної Церкви Київського Патріархату (далі 
– організатор) щодо проведення 28 липня 2017 
року урочистого молебню на Володимирській 
гірці та хресної ходи за маршрутом: бульвар 
Тараса Шевченка, 20 – вул. Володимирська — 
вул. Трьохсвятительська – Володимирська гірка 
(з 12.00 до 15.00).

3. Взяти до відома, що відповідальність за 
підготовку та проведення заходів, передбачених 
пунктами 1, 2 цього розпорядження, несуть їх 
організатори.

4. Просити Головне управління Національ-
ної поліції України в місті Києві та Управління  
патрульної поліції у місті Києві Департаменту 
патрульної поліції забезпечити:

4.1. Охорону громадського порядку під час 
проведення заходів, передбачених пунктами 1, 
2 цього розпорядження.

4.2. Недопущення порушень правил зупинки, 
стоянки в місцях проведення заходів, перед-
бачених пунктами 1, 2 цього розпорядження.

4.3. Обмежити рух всіх видів транспортних 
засобів:

4.3.1. 27 липня 2017 року з 11.00 до 16.30 
на вул. Трьохсвятительській (на відрізку від 
пл. Михайлівської до пл. Європейської), вул. 
Хрещатик (на відрізку від вул. Михайлівської до 
пл. Європейської), Володимирському узвозі (на 
відрізку від пл. Поштової до пл. Європейської), 
Парковій дорозі (на відрізку від алеї Героїв Крут 
до вул. Михайла Грушевського), вул. Михайла 
Грушевського (на відрізку від вул. Шовковичної 
до пл. Європейської).

4.3.2. 28 липня 2017 року з 12.00 до 13.30 на 
бульварі Тараса Шевченка (на відрізку від будинку 
№ 20 до будинку № 14), вул. Володимирській 
(на відрізку від будинку № 56 до пл. Софійської), 
Володимирському проїзді (на відрізку від пл. 
Софійської до пл. Михайлівської).

5. Комунальному підприємству «Київдор-
сервіс» забезпечити розроблення, погодження 
з Управлінням патрульної поліції у місті Києві 
Департаменту патрульної поліції та подання на 
затвердження до Департаменту транспортної 
інфраструктури виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної ад-
міністрації) схему організації дорожнього руху 
на період проведення заходів, передбачених 
пунктами 1, 2 цього розпорядження.

6. Департаменту транспортної інфраструк-
тури виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) в 
установленому порядку внести зміни в роботу 
маршрутів наземного пасажирського транспорту 
загального користування, шлях слідування яких 
проходить через місця проведення заходів, пе-
редбачених пунктами 1, 2 цього розпорядження, 

та забезпечити інформування населення про 
зміни, що стосуються організації дорожнього 
руху та надання транспортних послуг.

7. Департаменту охорони здоров’я виконав-
чого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) забезпечити 
чергування бригад екстреної (швидкої) медичної 
допомоги під час проведення заходів, перед-
бачених пунктами 1, 2 цього розпорядження 
за зверненнями організаторів.

8. Організаторам заходів, передбачених цим 
розпорядженням, дотримуватися Правил бла-
гоустрою міста Києва, затверджених рішенням 
Київської міської ради від 25 грудня 2008 року 
№ 1051/1051.

9. Шевченківській районній в місті Києві 
державній адміністрації, Департамент місь-
кого благоустрою та збереження природного 
середовища виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної ад-
міністрації) забезпечити благоустрій території 
Володимирської гірки.

10. Просити Публічне акціонерне товариство 
«Акціонерна компанія «Київводоканал» необхідну 
кількість автоцистерн з питною водою у місцях 
проведення заходів, передбачених пунктами 1, 
2 цього розпорядження.

11. Просити Головне управління ДСНС України 
у м. Києві забезпечити чергування пожежно-
рятувальної техніки під час проведення заходів, 
передбачених пунктами 1, 2 цього розпоряджен-
ня, в установленому порядку.

12. Департаменту міського благоустрою та 
збереження природного середовища виконав-
чого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), Шевченківській 
районній в місті Києві державній адміністрації 
забезпечити постійний контроль за своєчасним 
вивезенням вмісту контейнерів та урн для сміття 
у місцях проведення заходів, передбачених 
пунктами 1, 2 цього розпорядження.

13. Департаменту житлово-комунальної 
інфраструктури виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміні-
страції), Спеціалізованому водогосподарському 
комунальному підприємству виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської держав-
ної адміністрації) «Київводофонд» забезпечити 
встановлення необхідної кількості біотуалетів 
у місцях проведення заходів, передбачених 
пунктами 1, 2 цього розпорядження.

14. Департаменту суспільних комунікацій 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) за-
безпечити інформування мешканців та гостей 
міста про проведення заходів з відзначення Дня 
хрещення Київської Русі-України у комунальних 
засобах масової інформації.

15. Контроль за виконанням цього розпо-
рядження покласти на заступників голови Ки-
ївської міської державної адміністрації згідно з 
розподілом обов’язків.

Виконуючий обов’язки
П. Пантелеєв

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про проведення  
культурно-мистецької

акції з нагоди  
святкування Дня хрещення  

Київської Русі-України
Розпорядження № 871 від 24 липня 2017 року

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України від 
25 липня 2008 року № 668/2008 «Про День хрещення Київської Русі-У країни», Положення про порядок підготовки 
спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видо-
вищних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025, рішення 
Київської міської ради від 24 червня 1999 року № 317/418 «Про визначення порядку організації та проведення у 
Києві недержавних масових громадських заходів політичного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищ-
ного та іншого характеру», рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 «Про Правила 
благоустрою міста Києва», враховуючи лист Державної агенції промоції культури України від 16 червня 2017 року 
№ 060/71-102 та з метою популяризації кращих традицій, звичаїв та обрядів українського народу:

1. Підтримати ініціативу Державної агенції 
промоції культури України щодо проведення 
27-30 липня 2017 року культурно-мистецької 
акції з нагоди святкування Дня хрещення Київ-
ської Русі-України на території Національного 
заповідника «Софія Київська» та музею «Зо-
лоті ворота».

2. Взяти до відома, що відповідальність 
за підготовку, проведення, часткове фінан-
сування заходу за рахунок коштів, залучених 
у порядку, встановленому законодавством 
України, дотримання і виконання вимог по-
жежної і техногенної безпеки під час підготовки 
та проведення культурно-мистецької акції з 
нагоди святкування Дня хрещення Київської 
Русі-України бере на себе Державна агенція 
промоції культури України.

3. Взяти до відома, що:
3.1. Монтаж конструкцій і обладнання, необ-

хідного для проведення культурно мистецької 
акції з нагоди святкування Дня хрещення 
Київської Русі-України буде здійснюватися 27 
липня 2017 року з 06.00 до 10.00.

3.2. Демонтаж конструкцій і обладнання 
буде здійснюватися 31 липня 2017 року з 
20.00 до 24.00.

4. Державній агенції промоції культури 
України:

4.1. До початку проведення культурно-
мистецької акції з нагоди святкування Дня 
хрещення Київської Русі-України розробити 
та погодити з Департаментом містобудування 
та архітектури виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) схему організації території з 
відображенням об’єктів та конструкцій, які 
планується розмістити під час проведення 
заходу, та матеріалами щодо їх візуального 
зображення, розмірів, площ.

4.2. Забезпечити:
4.2.1. Дотримання Правил благоустрою 

міста Києва, затверджених рішенням Київ-
ської міської ради від 25 грудня 2008 року 
№ 1051/1051.

4.2.2. Виконання суб’єктами господарю-
вання на визначеній території вимог рішення 
Київської міської ради від 23 грудня 2010 року 
№ 413/5225 «Про деякі питання з упорядкування 
в м. Києві роздрібної торгівлі алкогольними, 
слабоалкогольними напоями, вином столовим, 
пивом (крім безалкогольного) та тютюновими 
виробами».

4.2.3. Дотримання та виконання вимог по-
жежної і техногенної безпеки під час підготовки 
та проведення культурно-мистецької акції з 
нагоди святкування Дня хрещення Київської 
Русі-України.

4.2.4. Укладення договорів на прибиран-
ня території та вивезення сміття з території 
проведення культурно-мистецької акції з 
нагоди святкування Дня хрещення Київської 
Русі-України.

4.2.5. Розроблення, погодження з Управ-
лінням патрульної поліції у місті Києві Де-
партаменту патрульної поліції та подання на 
затвердження до Департаменту транспортної 
інфраструктури виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної ад-
міністрації) схеми організації дорожнього руху 
на період проведення культурно-мистецької 
акції з нагоди святкування Дня хрещення 
Київської Русі-України.

4.3. Погодити в Головному управлінні ДСНС 
України у м. Києві у встановленому порядку 
схеми (узгодження місць) розміщення об’єктів 
торгівлі, тимчасових конструкцій і обладнання 
під час проведення культурно-мистецької акції 
з нагоди святкування Дня хрещення Київської 
Русі-України.

5. Комісії виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної ад-
міністрації) з контролю за станом спортивних 
споруд та інших спеціально відведених місць для 
проведення масових спортивних та культурно-
видовищних заходів, утвореній відповідно до 
розпорядження виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної ад-
міністрації) від 30 червня 2015 року № 623, до 
початку проведення культурно-мистецької акції 
з нагоди святкування Дня хрещення Київської 
Русі-України здійснити обстеження місця 
його проведення з урахуванням погодженої 
відповідно до підпункту 4.1 пункту 4 цього 
розпорядження схеми організації території, за 
результатами якого скласти акт з висновком 
про відповідність або невідповідність цього 
місця встановленим вимогам та надати його 
Державній агенції промоції культури України 
та Департаменту культури виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської дер-
жавної адміністрації).

6. Просити Головне управління Національ-

ної поліції України в місті Києві та Управління 
патрульної поліції у місті Києві Департаменту 
патрульної поліції забезпечити:

6.1. Охорону громадського порядку на тери-
торіях прилеглих до Національного заповідника 
«Софія Київська» та музею «Золоті ворота» під 
час проведення культурно-мистецької акції з 
нагоди святкування Дня хрещення Київської 
Русі-України.

6.2. Недопущення порушень правил зупин-
ки, стоянки в місцях проведення культурно-
мистецької акції з нагоди святкування Дня 
хрещення Київської Русі-України.

6.3. Умови для вільного заїзду транспортних 
засобів для здійснення монтажних та демон-
тажних робіт, передбачених пунктом 3 цього 
розпорядження, та перевезення колективів, 
сценічного і торговельного обладнання до 
місць проведення культурно-мистецької акції 
з нагоди святкування Дня хрещення Київської 
Русі-України.

6.4. Обмеження руху транспортних засобів 
на період з 29 липня 2017 року до 30 липня 
2017 року на вул. Ярославів Вал (від перетину 
вулиць Ярославів Вал та Володимирської до 
перетину вулиць Ярославів Вал та Лисенка).

7. Департаменту транспортної інфраструк-
тури виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) у 
встановленому порядку на час проведення 
культурно-мистецької акції з нагоди святкування 
Дня хрещення Київської Русі-України внести 
зміни у роботу маршрутів наземного пасажир-
ського транспорту загального користування, 
шлях слідування яких проходить вулицями, 
визначеними відповідно до затвердженої 
схеми організації дорожнього руху.

8. Просити Головне управління ДСНС України 
у м. Києві забезпечити чергування пожежно-
рятувальної техніки під час проведення куль-
турно-мистецької акції з нагоди святкування 
Дня хрещення Київської Русі-України.

9. Департаменту охорони здоров’я виконав-
чого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) забезпечити 
чергування бригад екстреної (швидкої) медич-
ної допомоги під час проведення культурно- 
мистецької акції з нагоди святкування Дня 
хрещення Київської Русі-України за зверненням 
Державної агенції промоції культури України.

10. Департаменту міського благоустрою 
та збереження природного середовища ви-
конавчого органу Київської міської ради (Ки-
ївської міської державної адміністрації) та 
Шевченківській районній в місті Києві державній 
адміністрації:

10.1. Забезпечити контроль за виконанням 
торговельними підприємствами та органі-
заціями, комунальними службами районів 
постійного санітарного прибирання об’єктів 
торгівлі та обслуговування населення під 
час проведення культурно-мистецької акції з 
нагоди святкування Дня хрещення Київської 
Русі-України.

10.2. Здійснювати контроль за дотриманням 
вимог організації території проведення куль-
турно-мистецької акції з нагоди святкування 
Дня хрещення Київської Русі-України відповідно 
до схеми, погодженої згідно з підпунктом 4.1 
пункту 4 цього розпорядження, та наявністю 
акта, складеного згідно з пунктом 5 цього 
розпорядження.

11. Департаменту містобудування та архі-
тектури виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністра-
ції) спільно з Державною агенцією промоції 
культури України забезпечити розроблення, 
виготовлення та розміщення інформації со-
ціального характеру про проведення культур-
но-мистецької акції з нагоди святкування Дня 
хрещення Київської Русі-України.

12. Департаменту суспільних комунікацій 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) та 
Департаменту транспортної інфраструктури 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 
забезпечити висвітлення інформації про зміни 
в організації дорожнього руху та в роботі марш-
рутів наземного пасажирського транспорту 
загального користування в комунальних за-
собах масової інформації м. Києва.

13. Контроль за виконанням цього роз-
порядження покласти на заступників голови 
Київської міської державної адміністрації згідно 
з розподілом обов’язків.

Виконуючий обов’язки
П. Пантелеєв
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Про внесення змін до Тарифів на платні послуги  
зі стоматологічної допомоги,  

які надає Комунальне підприємство  
«Київська міська стоматологічна поліклініка»

Розпорядження № 773 від 03 липня 2017 року
Відповідно до пункту 12 додатка до постанови кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про 

встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін 
(тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку 
платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних 
закладах» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-
правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впорядкування надання платних послуг зі 
стоматологічної допомоги:

1. Унести зміни до Тарифів на платні послуги зі 
стоматологічної допомоги, які надає Комунальне 
підприємство «Київська міська стоматологічна 
поліклініка», встановлених розпорядженням 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 
24 вересня 2014 року № 1055, зареєстрованих 
у Головному територіальному управлінні юстиції 
у місті Києві 20 липня 2016 року за № 84/1397 
(у редакції розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської держав-
ної адміністрації) від 01 липня 2016 року № 488), 
виклавши їх у новій редакції, що додається.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня 
його оприлюднення.

Голова
В. Кличко

Зареєстровано в Головному територіальному
управлінні юстиції у місті Києві
20 липня 2017 року № 147/1739

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження виконавчого органу  

Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації) 

24 вересня 2014 року № 1055
(у редакції розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 03.07.2017 № 773)

Зареєстровано в Головному територіальному
управлінні юстиції у місті Києві
20 липня 2017 року № 147/1739

Тарифи
на платні послуги зі стоматологічної допомоги,  

які надає Комунальне підприємство  
«Київська міська стоматологічна поліклініка»

№ Код послуги Найменування послуги Тариф за 1 послугу, грн  
(без ПДВ)

1 2 3 4

1. Стоматологічна допомога, що подається населенню госпрозрахунковими відділеннями, кабінетами закладів охорони здоров’я

1.1. Хірургічна стоматологія

1.1.1 2001
Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фі-
зичних обстежень, запланованої програми діагностики 
та лікування)

38,50

1.1.2 2002
Консультація хворого (запис огляду та поради, наданої 
на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для 
спеціальної оцінки стану та подальшого лікування)

31,60

1.1.3 2003 Знеболювання аплікаційне анестетиком типу «Лідо-
каїн» 23,60

1.1.4 2004 Знеболювання інфільтраційне анестетиком типу 
«Убістезин» 34,60

1.1.5 2005 Знеболювання провідникове анестетиком типу 
«Лідокаїн» 36,70

1.1.6 2006 Знеболювання провідникове анестетиком типу 
«Мепівастезин» 54,90

1.1.7 2007 Знеболювання провідникове анестетиком типу 
«Убістезин» 66,70

1.1.8 2008 Внутрішньошкірна алергологічна проба на знеболю-
вальний препарат 19,10

1.1.9 2009 Видалення зуба просте (включає витрати часу на огляд 
хворого, заповнення документації) 38,50

1.1.10 2010 Видалення тимчасового зуба 49,50

1.1.11 2011 Видалення зуба складне (включає витрати часу на 
огляд хворого, заповнення документації) 95,90

1.1.12 2012 Накладання швів на лунку після видалення зуба 62,30

1.1.13 2013
Видалення зуба з викроюванням слизово-періосталь-
ного клаптя, випилюванням фрагмента кортикальної 
пластинки альвеолярного паростка

284,20

1.1.14 2014 Гінгівотомія 154,90

1.1.15 2015 Розкриття абсцесу, дренування 75,10

1.1.16 2016 Видалення доброякісних новоутворень альвеолярного 
паростка 199,60

1.1.17 2017 Лікування альвеоліту кюретажем ямки 86,80

1.1.18 2018 Клаптеві операції (6-8 зубів) 255,90

1.1.19 2019 Гінгівектомія 145,60

1.1.20 2020 Гінгівопластика на ділянці 6 зубів 290,10

1.1.21 2021 Видалення епулісу з ростковою зоною, гранульоми 192,00

1.1.22 2022 Розтин капюшона 45,90

1.1.23 2023 Промивання капюшона 36,50

1.1.24 2024 Цистектомія з резекцією верхівки кореня 296,50

1.1.25 2025 Гемісекція 141,10

1.1.26 2026 Альвеолектомія 200,60

1.1.27 2027 Вестибулопластика 231,90

1.1.28 2028 Видалення доброякісного новоутворення язика 95,90

1.1.29 2029 Видалення каменя з протоки слинної залози 98,50

1.1.30 2030 Видалення доброякісних новоутворень м’яких тканин 
ротової порожнини (папіломи, фіброми тощо) 168,80

1.1.31 2031 Пластика вуздечки язика 163,10

1.1.32 2032 Первинна хірургічна обробка рани 137,40

1.1.33 2033 Коагуляція ясен 70,20

1.1.34 2034 Перев’язка після складного хірургічного втручання 48,50

1.1.35 2035 Вправлення гострого вивиху скронево-нижньощелеп-
ного суглоба 97,00

1.1.36 2036 Припинення кровотечі після видалення зуба 80,20

1.1.37 2037 Зняття швів 16,70

1.1.38 2038 Первинна пов’язка під час надання невідкладної 
допомоги 43,70

1.1.39 2039 Консультація з приводу операції імплантації 81,60

1.1.40 2040
Підготовка і операція введення внутрішньокістко-
вого імплантата (вартість імплантата сплачується 
додатково)

1814,20

1.1.41 2041

Підготовка і операція введення внутрішньокісткового 
імплантата з одномоментним збільшенням об’єму 
твердих тканин кістково-пластичним матеріалом (вар-
тість імплантата та кістково-пластичного матеріалу 
сплачується додатково)

6174,70

1.1.42 2042
Другий етап операції введення внутрішньокісткового 
імплантата – встановлення формувача ясен з пласти-
кою м’яких тканин (вартість імплантата та формувача 
сплачується додатково)

471,60

1.1.43 2043 Третій етап операції – встановлення абатмента (вар-
тість абатмента сплачується додатково) 150,20

1.1.44 2044 Профілактичне спостереження за імплантатами 75,80

1.1.45 5001 Рентгенографія зубів прицільна 43,10

1.1.46 5002 Телерентгенограма 91,30

1.1.47 5003 Рентгенографія панорамна 178,30

1.1.48 5004 Рентгенографія панорамна для дітей 147,20

1.2. Терапевтична стоматологія

1.2.1 1001
Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фі-
зичних обстежень, запланованої програми діагностики 
та лікування)

47,90

1.2.2 1002
Консультація хворого (запис огляду та поради, наданої 
на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для 
спеціальної оцінки стану та подальшого лікування)

47,90

1.2.3 1003 Забезпечення хворого та медичного персоналу засо-
бами індивідуального захисту 19,40

1.2.4 1004 Електроодонтодіагностика 20,10

1.2.5 1005 Аналіз панорамної рентгенограми 34,90

1.2.6 1006 Зняття зубного каменя, нальоту інструментальним 
способом з одного зуба 23,40

1.2.7 1007 Зняття зубного каменя, нальоту за допомогою ультраз-
вукового апарата з усіх зубів 317,00

1.2.8 1008 Вибіркове пришліфовування зубів, усунення травма-
тичної оклюзії 118,00

1.2.9 1009 Відбілювання зубів 682,20

1.2.10 1010 Флюоризація зубів 66,20

1.2.11 1011 Закриття фісур одного зуба герметиками 113,60

1.2.12 1012 Проведення професійної гігієни усіх зубів 359,10

1.2.13 1013 Лікування одного зуба при поверхневому і середньому 
карієсі (без накладання пломби) 59,00

1.2.14 1014 Лікування одного зуба при глибокому карієсі (без 
накладання пломби) 98,20

1.2.15 1015 Усунення дефекту пломби (вартість пломбувального 
матеріалу сплачується додатково) 55,50

1.2.16 1016 Накладання кофердаму 101,30

1.2.17 1017 Препарування каріозної порожнини (або трепанація 
коронки), розкриття рогу пульпової камери 59,00

1.2.18 1018 Накладання девіталізувальної пасти та пов’язки 20,20

1.2.19 1019 Пульпотомія 30,20

1.2.20 1020 Екстирпація пульпи з одного кореня зуба 43,20

1.2.21 1021 Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що 
полімеризується, типу «Форедент» 42,00

1.2.22 1022
Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що 
полімерізується, типу «АН+», та гутаперчевими штиф-
тами (або термопластом)

132,20

1.2.23 1023 Пломбування одного каналу кореня зуба цементом 
типу «Атацамит» 77,30

1.2.24 1024 Лікування кореневого каналу каласептом 61,20

1.2.25 1025 Накладання лікувальної пов’язки при карієсі та його 
ускладненнях 26,30

1.2.26 1026 Інструментальна та медикаментозна обробка одного 
каналу зуба 60,50

1.2.27 1027 Механічне та хімічне розширення облітерованого 
каналу зуба 163,20

1.2.28 1028 Розпломбування кореневого каналу зуба, запломбова-
ного пастою, що полімеризується, або цементом 244,50

1.2.29 1029 Вилучення стороннього тіла з каналу зуба 314,40

1.2.30 1030 Установка скловолоконного штифта 224,20

1.2.31 1031
Відновлення зруйнованої коронки однокореневого 
зуба пломбуванням світлополімерним матеріалом 
(вартість світлополімерного матеріалу сплачується 
додатково)

252,00

1.2.32 1032
Відновлення зруйнованої коронки однокореневого 
зуба за допомогою дротяного каркаса, анкерного 
штифта та світлополімерного матеріалу (вартість світ-
лополімерного матеріалу сплачується додатково)

436,80

1.2.33 1033
Відновлення зруйнованої коронки багатокоренево-
го зуба за допомогою дротяного каркаса, анкерних 
штифтів та світлополімерного матеріалу (вартість 
світлополімерного матеріалу сплачується додатково)

542,90

1.2.34 1034 Лікування гострих форм стоматиту (ГГС, РГС, канди-
доз, травматичне ушкодження тощо) 97,60

1.2.35 1035
Лікування захворювань пародонта: накладання ліку-
вальної пов’язки на ясна та зубоясневі кишені (одне 
відвідування)

55,50

1.2.36 1036 Обробка уражених поверхонь слизової оболонки, 
лікувальні пов’язки (одне відвідування) 100,20

1.2.37 1037 Накладання на ясна лікувальної пов’язки, що твердіє в 
порожнині рота, типу «Воко-Пак» 152,20

1.2.38 1038
Шинування 4 зубів шинувальною стрічкою та світло-
полімерним матеріалом (вартість світлополімерного 
матеріалу сплачується додатково)

396,90

1.2.39 1039 Кюретаж пародонтальних кишень 2 зубів 123,40

1.2.40 1040 Лікування періодонтиту однокореневого зуба методом 
депофорезу (один сеанс) 90,40
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1.2.41 1041 Накладання тимчасової пломби 24,30

1.2.42 1042
Накладання пломби при поверхневому та середньому 
карієсі з композитного матеріалу типу «Харизма ррр» 
(лікування зуба, накладання ізолювальної прокладки 
та анестезія сплачуються додатково)

74,70

1.2.43 1043
Накладання пломби при глибокому карієсі з компо-
зитного матеріалу типу «Харизма ppF» (лікування 
зуба, накладання ізолювальної прокладки та анестезія 
сплачуються додатково)

77,80

1.2.44 1044
Накладання пломби при ускладненому карієсі з ком-
позитного матеріалу типу «Харизма ppF» (лікування 
зуба, накладання ізолювальної прокладки та анестезія 
сплачуються додатково)

88,80

1.2.45 1045
Накладання пломби при поверхневому та середньому 
карієсі зі світлополімерного матеріалу типу «Вітример» 
(лікування зуба, накладання ізолювальної прокладки 
та анестезія сплачуються додатково)

208,10

1.2.46 1046
Накладання пломби при глибокому карієсі зі світло-
полімерного матеріалу типу «Вітример» (лікування 
зуба, накладання ізолювальної прокладки та анестезія 
сплачуються додатково)

248,30

1.2.47 1047
Накладання пломби при ускладненому карієсі зі світ-
лополімерного матеріалу типу «Вітример» (лікування 
зуба, накладання ізолювавльної прокладки та анестезія 
сплачуються додатково)

362,50

1.2.48 1048
Накладання пломби при поверхневому та середньому 
карієсі зі світлополімерного матеріалу типу «Естет X» 
(лікування зуба, накладання ізолювальної прокладки 
та анестезія сплачуються додатково)

290,60

1.2.49 1049
Накладання пломби при глибокому карієсі зі світ-
лополімерного матеріалу типу «Естет X» (лікування 
зуба, накладання ізолювальної прокладки та анестезія 
сплачуються додатково)

384,80

1.2.50 1050
Накладання пломби при ускладненому карієсі зі 
світлополімерного матеріалу типу «Естет X» (лікування 
зуба, накладання ізолювальної прокладки та анестезія 
сплачуються додатково)

437,90

1.2.51 1051
Накладання пломби при поверхневому та середньому 
карієсі зі світлополімерного матеріалу типу «Харизма» 
(лікування зуба, накладання ізолювальної прокладки 
та анестезія сплачуються додатково)

152,20

1.2.52 1052
Накладання пломби при глибокому карієсі зі світло-
полімерного матеріалу типу «Харизма» (лікування 
зуба, накладання ізолювальної прокладки та анестезія 
сплачуються додатково)

170,80

1.2.53 1053
Накладання пломби при ускладненому карієсі зі світ-
лополімерного матеріалу типу «Харизма» (лікування 
зуба, накладання ізолювальної прокладки та анестезія 
сплачуються додатково)

206,80

1.2.54 1054
Накладання пломби при поверхневому та середньому 
карієсу з склоіномерного матеріалу типу «Кетак цем» 
(лікування зуба, накладання ізолювальної прокладки 
та анестезія сплачуються додатково)

74,10

1.2.55 1055
Накладання пломби при глибокому карієсі зі скло-
іномерного матеріалу типу «Кетак цем» (лікування 
зуба, накладання ізолювальної прокладки та анестезія 
сплачуються додатково)

80,00

1.2.56 1056
Накладання пломби при ускладненому карієсі зі 
склоіномерного матеріалу типу «Кетак цем» (лікування 
зуба, накладання ізолювальної прокладки та анестезія 
сплачуються додатково)

94,90

1.2.57 1057
Накладання пломби при поверхневому та середньому 
карієсі зі склоіномерного матеріалу типу «Фуджи II 
(IX)» (лікування зуба, накладання ізолювальної про-
кладки та анестезія сплачуються додатково)

105,10

1.2.58 1058
Накладання пломби при глибокому карієсі зі склоі-
номерного матеріалу типу «Фуджи II (IX)» (лікування 
зуба, накладання ізолювальної прокладки та анестезія 
сплачуються додатково)

145,20

1.2.59 1059
Накладання пломби при ускладненому карієсу зі скло-
іномерного матеріалу типу «Фуджи II (IX)» (лікування 
зуба, накладання ізолювальної прокладки та анестезія 
сплачуються додатково)

177,20

1.2.60 1060 Накладання ізолювальної прокладки з матеріалу типу 
«Іонозит» під постійну пломбу 22,90

1.2.61 1061 Накладання ізолювальної прокладки з склоіномерного 
матеріалу типу «Фуджи-ІІ (IX)» під постійну пломбу 36,50

1.2.62 1062 Вектор-терапія первинна на одну щелепу 1155,40

1.2.63 1063 Вектор-терапія підтримувальна на одну щелепу 672,90

1.2.64 1064
Відновлення зруйнованої коронкової частини зуба за 
силіконовим шаблоном (вартість фотополімерного 
матеріалу сплачується додатково)

350,50

1.2.65 1065 Відбілювання зубів апаратне 760,70

2. Протезування зубне

2.1. Ортопедична стоматологія

2.1.1 3001 Одиночна штампована металева коронка 313,20

2.1.2 3002 Штампована коронка, облицьована пластмасою 463,50

2.1.3 3003 Металозахисне покриття 88,30

2.1.4 3004 Одиночна пластмасова коронка 356,70

2.1.5 3005 Тимчасова пластмасова коронка, виготовлена одно-
моментно 285,20

2.1.6 3006 Пластмасовий зуб у мостоподібному протезі 154,70

2.1.7 3007 Одиночна металопластмасова (фотополімерна) 
коронка 984,50

2.1.8 3008 Одиночна металокерамічна коронка 1471,70

2.1.9 3009 Одиночна безметалева керамічна коронка на цирконіє-
вому каркасі (вартість каркаса сплачується додатково) 2400,30

2.1.10 3010 Металокерамічний зуб у мостоподібному протезі 1188,10

2.1.11 3011
Безметалевий керамічний штучний зуб у мостопо-
дібному протезі на цирконієвому каркасі (вартість 
каркаса сплачується додатково)

2058,70

2.1.12 3012 Одиночна лита металева коронка 833,20

2.1.13 3013 Литий металевий зуб у мостоподібному протезі 269,20

2.1.14 3014 Фасетка у штамповано-паяному мостоподібному 
протезі 403,50

2.1.15 3015 Литий зуб у штамповано-паяному мостоподібному 
протезі 255,80

2.1.16 3016 Металопластмасовий зуб (або композитна) у мостопо-
дібному протезі 656,10

2.1.17 3017 Штампована бюгельна коронка 371,00

2.1.18 3018 Лита телескопічна коронка (подвійна) 1747,80

2.1.19 3019
Повний знімний протез (пластинковий з корекцією 
протезу) з пластмасовими зубами вітчизняного вироб-
ництва (вартість зубів сплачується додатково)

1600,70

2.1.20 3020
Повний знімний протез (пластинковий з корекцією 
протезу) з пластмасовими зубами іноземного виробни-
цтва (вартість зубів сплачується додатково)

1600,70

2.1.21 3021
Знімний частковий протез з корекцією протезу 3 
пластмасовими зубами вітчизняного або іноземного 
виробництва

1118,70

2.1.22 3022 Знімний пластинковий протез на імплантатах (вартість 
фіксуючого елемента сплачується додатково) 2573,90

2.1.23 3023 Зуб у частковому (або бюгельному) протезі з пластма-
совими зубами вітчизняного виробництва 19,20

2.1.24 3024 Зуб у частковому протезі з пластмасовими зубами іно-
земного виробництва 25,90

2.1.25 3025 Виготовлення індивідуальної ложки з базисної 
пластмаси 214,80

2.1.26 3026 Виготовлення індивідуальної ложки із самотвердіючої 
пластмаси 160,90

2.1.27 3027 Куксова штифтова вкладка 397,10

2.1.28 3028 Куксова штифтова вкладка з попереднім вилученням із 
кореня зуба штифтових конструкцій 463,70

2.1.29 3029 Виготовлення литої базисної пластинки з хромоко-
бальтового сплаву на вогнетривкій моделі 952,60

2.1.30 3030 Виготовлення еластичної підкладки до базису протеза 354,00

2.1.31 3031 Виготовлення, кріплення та видалення ізоляції для 
торуса 21,00

2.1.32 3032 Вигинання, установка в базис сталевої арматури та 
моделювання базису армованого протезу 132,20

2.1.33 3033 Виготовлення і установка гнутого кламера зі сталі 19,70

2.1.34 3034 Лапка зі сталі 35,40

2.1.35 3035 Лита оклюзійна накладка зі сталі 143,40

2.1.36 3036 Спайка коронки, лапка 50,00

2.1.37 3037 Спайка коронок з дорогоцінного металу 78,20

2.1.38 3038 Повторне цементування коронки 91,20

2.1.39 3039 Перелом базису 206,60

2.1.40 3040 Кріплення одного зуба 224,10

2.1.41 3041 Клінічне перебазування знімного протезу (з корек-
цією) 490,80

2.1.42 3042 Лабораторне перебазування знімного протезу (з 
корекцією) 870,00

2.1.43 3043 Корекція знімного протезу (як самостійний вид до-
помоги) 104,60

2.1.44 3044 Знімний безпосередній (імедіат) протез з корекцією 
(вартість зубів сплачується додатково) 813,10

2.1.45 3045
Знімна суцільнолита шина-протез (з корекцією 
протезу і вибірковим пришліфуванням зубів) на вогне-
тривкій моделі

3437,10

2.1.46 3046 Вибіркове пришліфування зубів (як самостійний вид 
допомоги) 366,20

2.1.47 3047 Відновлення пластмасової облицьовки 160,80

2.1.48 3048 Виготовлення пластмасової капи 165,90

2.1.49 3049 Цементування коронки зі сталі 73,40

2.1.50 3050
Бюгельний протез (з корекцією) на вогнетривкій моде-
лі з пластмасовими зубами (вартість зубів сплачується 
додатково)

3811,00

2.1.51 3051
Бюгельний протез (з корекцією) на вогнетривкій моде-
лі з замковим кріпленням (вартість зубів сплачується 
додатково)

4460,70

2.1.52 3052 Бюгельний протез з двома замковими кріпленнями (з 
корекцією) (вартість зубів сплачується додатково) 5194,20

2.1.53 3053
Бюгельний протез з двома телескопічними коронками 
(з корекцією) (вартість телескопічних коронок сплачу-
ється додатково)

4834,50

2.1.54 3054 Дуга верхня передня (додаткова) із хромокобальтового 
сплаву 423,50

2.1.55 3055 Дуга верхня задня із хромокобальтового сплаву 743,00

2.1.56 3056 Дуга нижня із хромокобальтового сплаву 830,80

2.1.57 3057 Пластинка піднебінна із хромокобальтового сплаву 925,70

2.1.58 3058 Пластинка язикова із хромокобальтового сплаву 911,00

2.1.59 3059 Кламер опорно-утримувальний із хромокобальтового 
сплаву 195,90

2.1.60 3060 Кламер Роуча (Т-подібний) із хромокобальтового 
сплаву 248,90

2.1.61 3061 Кламер одноплечовий (типу Нея) із хромокобальто-
вого сплаву 221,30

2.1.62 3062 Кламер подвійний із хромокобальтового сплаву 295,20

2.1.63 3063 Кламер кільцевий із хромокобальтового сплаву 287,50

2.1.64 3064 Одна ланка багатоланкового кламера із хромокобаль-
тового сплаву 114,20

2.1.65 3065 Накладка оклюзійна із хромокобальтового сплаву 108,90

2.1.66 3066 Лапка шинувальна (зачіпна) із хромокобальтового 
сплаву 83,70

2.1.67 3067 Захист з пластмасовою фасеткою із хромокобальтового 
сплаву в бюгельному протезі 240,30

2.1.68 3068 Сідло (сітка) для кріплення з пластмасою із хромоко-
бальтового сплаву 139,00

2.1.69 3069 Обмежник базису із хромокобальтового сплаву 153,20

2.1.70 3070 Вогнетривка модель 368,60

2.1.71 3071 Фрезерування в бюгельному протезі (одне) 156,50

2.1.72 3072 Заміна матриці в бюгельному протезі 211,20

2.1.73 3073 Базис бюгельного протезу з пластмасовими зубами 883,10

2.1.74 3074 Штампована коронка з дорогоцінного металу (вартість 
дорогоцінного металу сплачується додатково) 415,10

2.1.75 3075
Штампована коронка з дорогоцінного металу з пласт-
масовою облицьовкою (вартість дсшогоцінного металу 
сплачується додатково)

709,10

2.1.76 3076 Зуб литий з дорогоцінного металу (вартість дорогоцін-
ного металу сплачується додатково) 392,70

2.1.77 3077
Зуб литий з дорогоцінного металу з пластмасовою 
фасеткою (вартість дорогоцінного металу сплачується 
додатково)

544,60

2.1.78 3078 Лапка з дорогоцінного металу (вартість дорогоцінного 
металу сплачується додатково) 75,10
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2.1.79 3079 Лита оклюзійна накладка із дорогоцінного металу (вар-
тість дорогоцінного металу сплачується додатково) 135,00

2.1.80 3080 Штифтовий зуб з дорогоцінного металу (вартість до-
рогоцінного металу сплачується додатково) 538,20

2.1.81 3081 Штифтовий зуб з дорогоцінного металу за Ричмондом 
(вартість дорогоцінного металу сплачується додатково) 703,80

2.1.82 3082 Вкладка з дорогоцінного металу (вартість дорогоцінно-
го металу сплачується додатково) 447,10

2.1.83 3083 Лита коронка з дорогоцінного металу (вартість дорого-
цінного металу сплачується додатково) 710,20

2.1.84 3084
Первинне обстеження хворого (включає запис 
анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми 
лікування)

52,30

2.1.85 3085 Виготовлення діагностичних моделей щелеп 87,30

2.1.86 3086 Зняття відбитка масою типу «У пін» 64,30

2.1.87 3087 Зняття подвійного відбитка масою типу «Спідекс» 117,70

2.1.88 3088 Зняття суцільнолитої коронки 130,80

2.1.89 3089 Зняття штампованої коронки 35,90

2.1.90 3090 Реєстрація центрального співвідношення зубних рядів 
за допомогою апарата «Лицьова дуга» 247,70

2.1.91 3091 Позаротова реєстрація руху нижньої щелепи (оксіогра-
фія) за допомогою апарата «Лицьова дуга» 119,60

2.1.92 3092
Зуб литий, захист для фасетки чи штифтового зуба, 
фасетка, оклюзійна накладка, напівкоронка, вкладка, 
вкладка куксова, штанга (із хромокобальтового сплаву) 
(для сторонніх організацій)

32,20

2.1.93 3093
Каркас бюгельного протеза, змодельований на гіпсовій 
моделі (із хромокобальтового сплаву) (для сторонніх 
організацій)

333,30

2.1.94 3094
Каркас бюгельного протеза чи пластинка базисна, 
змодельовані на вогнетривкій моделі (із хромокобаль-
тового сплаву) (для сторонніх організацій)

329,70

2.1.95 3095
Лита коронка, каркас металокерамічної або метало-
пластмасової коронки (з нікельхромового сплаву) (для 
сторонніх організацій)

65,20

2.1.96 3096
Лита коронка, каркас металокерамічної коронки (із 
хромокобальтового сплаву) (для сторонніх органі-
зацій)

73,20

2.1.97 3097 Кламер литий для пластинкових протезів (із хромоко-
бальтового сплаву) (для сторонніх організацій) 23,10

2.1.98 3098 Лапка опорна лита для пластинкових протезів (із хро-
мокобальтового сплаву) (для сторонніх організацій) 17,60

2.1.99 3099 Повний знімний протез (пластинковий) з пластмасови-
ми зубами типу «Івоклар» (для сторонніх організацій) 706,50

2.1.100 3100 Знімний частковий протез з пластмасовими зубами 
типу «Івоклар» (для сторонніх організацій) 522,80

2.1.101 3101 Зуб у частковому протезі з пластмасовими зубами типу 
«Івоклар» (для сторонніх організацій) 25,90

2.1.102 3102
Бюгельний протез на вогнетривкій моделі з пласт-
масовими зубами (КХС) (вартість зубів сплачується 
додатково) (для сторонніх організацій)

2694,40

2.1.103 3103
Бюгельний протез з одним замковим кріпленням 
та одним опорно-утримувальним кламером (КХС) 
(вартість зубів сплачується додатково) (для сторонніх 
організацій)

2729,50

2.1.104 3104
Бюгельний протез з двома замковими кріпленнями 
(КХС) (для сторонніх організацій) (вартість зубів та 
замкових кріплень сплачується додатково)

2867,30

2.1.105 3105 Фрезерування (одне) в бюгельному протезі (для сто-
ронніх організацій) 156,50

2.1.106 3106 Заміна матриці в бюгельному протезі (для сторонніх 
організацій) 278,60

2.1.107 3107 Одиночна пластмасова коронка (для сторонніх 
організацій) 189,20

2.1.108 3108 Одиночна металокерамічна коронка (КХС) (для сто-
ронніх організацій) 884,70

2.1.109 3109 Металокерамічна коронка у мостоподібному протезі 
(КХС) (для сторонніх організацій) 876,20

2.1.110 3110 Металокерамічний зуб у мостоподібному протезі 
(КХС) (для сторонніх організацій) 744,00

2.1.111 3111
Металокерамічна коронка з дорогоцінного металу 
(вартість дорогоцінного металу сплачується додатково) 
(для сторонніх організацій)

809,00

2.1.112 3112
Металокерамічний зуб з дорогоцінного металу 
(вартість дорогоцінного металу сплачується додатково) 
(для сторонніх організацій)

740,90

2.1.113 3113 Одиночна металопластмасова коронка (для сторонніх 
організацій) 581,10

2.1.114 3114 Металопластмасова коронка у мостоподібному протезі 
(для сторонніх організацій) 570,90

2.1.115 3115 Металопластмасовий зуб у мостоподібному протезі 
(для сторонніх організацій) 259,60

2.1.116 3116
Одиночна безметалева керамічна коронка на цирконіє-
вому каркасі (вартість каркаса сплачується додатково) 
(для сторонніх організацій)

873,80

2.1.117 3117
Безметалева керамічна штучна коронка у мостоподіб-
ному протезі на цирконієвому каркасі (вартість карка-
са сплачується додатково) (для сторонніх організацій)

873,80

2.1.118 3118
Безметалевий керамічний штучний зуб у мостоподіб-
ному протезі на цирконієвому каркасі (вартість карка-
са сплачується додатково) (для сторонніх організацій)

739,10

2.1.119 3119
Лита коронка з дорогоцінного металу (вартість дорого-
цінного металу сплачується додатково) (для сторонніх 
організацій)

384,40

2.1.120 3120
Литий зуб з дорогоцінного металу (вартість дорого-
цінного металу сплачується додатково) (для сторонніх 
організацій)

211,60

2.1.121 3121 Одиночна лита металева коронка (для сторонніх 
організацій) 473,60

2.1.122 3122 Лита металева коронка в мостоподібному протезі (для 
сторонніх організацій) 472,90

2.1.123 3123 Литий металевий зуб у мостоподібному протезі (для 
сторонніх організацій) 177,20

2.1.124 3124 Куксова штифтова вкладка із КХС (для сторонніх 
організацій) 174,70

2.1.125 3125
Куксова штифтова вкладка з дорогоцінного металу 
(вартість дорогоцінного металу сплачується додатково) 
(для сторонніх організацій)

158,70

2.1.126 3126 Безметалева одиночна керамічна коронка на прес-
каркасі (вартість каркаса сплачується додатково) 3189,90

2.1.127 3127 Ремонт сколу металокерамічного протеза в порожнині 
рота 672,70

2.1.128 3128 Фрезерування цирконієвого каркаса (вартість каркаса 
сплачується додатково) 443,50

2.1.129 3129 Виготовлення каркаса для прес-кераміки (вартість 
матеріалу для каркаса сплачується додатково) 292,60

2.1.130 3130 Куксова штифтова вкладка з цирконію (вартість цирко-
нію сплачується додатково) 1256,70

2.1.131 3131
Виготовлення куксової штифтової вкладки 3 цирконію 
(вартість цирконію сплачується додатково) (для 
сторонніх організацій)

202,60

2.1.132 3132
Куксова штифтова вкладка, вкладка, оклюзійна наклад-
ка, штифтовий зуб із хромокобальтового сплаву (для 
сторонніх організацій)

80,60

2.1.133 3133
Куксова штифтова вкладка, вкладка, оклюзійна на-
кладка, штифтовий зуб з нікельхромового сплаву (для 
сторонніх організацій)

75,20

2.1.134 3134
Знімний пластмасовий протез з опорою на імплантат 
(виготовлення та встановлення фіксуючих елементів 
сплачуються додатково)

2811,70

2.1.135 3135 Виготовлення металокерамічної коронки з опорою на 
імплантат 2775,90

2.1.136 3136 Куксова вкладка з цирконію з фрезеруванням та термо-
обробкою 1853,60

2.1.137 3137 Одиночна безметалова керамічна коронка на цирконіє-
вому каркасі з фрезеруванням каркаса 3169,90

2.2. Ортодонтична стоматологія

2.2.1 4001 Пластинка розширювальна зі стандартним гвинтом 393,50

2.2.2 4002 Пластинка з оклюзійними накладками 439,10

2.2.3 4003 Пластинка з похило-накусною площиною 360,50

2.2.4 4004 Гвинт стандартний (установлення) 44,20

2.2.5 4005 Апарат Брюкля 310,90

2.2.6 4006 Активатор Андрезена з вестибулярною дугою та 
гвинтом 609,60

2.2.7 4007 Перелом пластинки 524,80

2.2.8 4008 Контрольна модель 24,60

2.2.9 4009 Капа знімна пластмасова 541,00

2.2.10 4010
Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фі-
зичних обстежень, запланованої програми діагностики 
та лікування)

98,00

2.2.11 4011 Складання плану ортодонтичного лікування 98,00

2.2.12 4012 Клінічні діагностичні проби Ешлера – Бімлера та 
Ільїної – Маркосян 49,00

2.2.13 4013 Аналіз ортопантомограми, панорамної рентгенограми, 
томограми 49,00

2.2.14 4014 Виготовлення діагностичних моделей 124,00

2.2.15 4015 Обробка на комп’ютері діагностичних даних 358,70

2.2.16 4016 Зняття відбитка альгінатною масою 142,90

2.2.17 4017 Перебазування ортодонтичного апарата 144,10

2.2.18 4018 Припасування та здача знімного апарата з різними 
елементами 119,60

2.2.19 4019
Фіксація брекет-системи за допомогою світлополімер-
ного матеріалу (вартість брекет- системи сплачується 
додатково)

843,20

2.2.20 4020 Припасування та здача ортодонтичного кільця чи 
коронки 119,60

2.2.21 4021 Припасування та здача ретенційного апарата 179,30

2.2.22 4022
Фіксація одного брекета за допомогою світлополі-
мерного матеріалу (вартість брекета сплачується 
додатково)

109,70

2.2.23 4023 Зняття одного брекета 119,60

2.2.24 4024 Зняття кожного наступного брекета 29,90

2.2.25 4025 Активація ортодонтичного апарата 119,60

2.2.26 4026 Припасування капи 179,30

2.2.27 4027 Заміна однієї лігатури 59,80

2.2.28 4028 Фіксація стандартної дуги 59,80

2.2.29 4029 Фіксація ретейнера на 4 зуби 464,70

2.2.30 4030 Фіксація однієї ланки еластичного ланцюжка 29,90

2.2.31 4031 Навчання пацієнта правил гігієни ротової порожнини 
та догляду за ортодонтичними апаратами 179,30

2.2.32 4032
Припасування та здача ортодонтичного апарата типу 
«Елайнер» (вартість ортодонтичного апарата «Елай-
нер» сплачується додатково)

235,40

2.2.33 4033 Припасування та здача ортодонтичного апарата типу 
«RME» 650,40

2.2.34 4034
Припасування та здача одноосьової лицевої маски 
(вартість одноосьової лицевої маски сплачується 
додатково)

215,20

2.2.35 4035 Цементування ортодонтичного кільця (вартість орто-
донтичного кільця сплачується додатково) 139,40

2.2.36 4036 Припасування та здача апарата типу «Трейнер» (вар-
тість апарата сплачується додатково) 358,80

3. Стажування лікарів (провізорів) – інтернів у базових закладах та установах охорони здоров’я якщо ці лікарі (провізори) – інтерни: 
закінчили недержавні вищі медичні(фармацевтичні) заклади освіти; закінчили державні вищі медичні(фармацевтичні) заклади освіти на 

умовах контракту

3.1 5005
Стажування лікаря-інтерна-стоматолога на умовах 

контракту під керівництвом лікаря-стоматолога вищої 
категорії протягом одного дня

66,60

4. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із за-
стосуванням телемедицини

4.1 5001 Рентгенографія зубів прицільна 43,10

4.2 5002 Телерентгенограма 91,30

4.3 5003 Рентгенографія панорамна 178,30

4.4 5004 Рентгенографія панорамна для дітей 147,20

Виконуючий обов’язки керівника апарату  
Є. Ситніченко
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У відповідності до Закону України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного 
газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведен-
ня» та Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії, що затверджений 
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 13 грудня 2012 року № 1627, ПАТ 
«КИЇВЕНЕРГО» оголошує про початок відкритого обговорення проекту Інвестиційної програми ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» на 2018 рік.

Проект Інвестиційної програмиПАТ «КИЇВЕНЕРГО» з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електро-
мережами та з постачання електричної енергії за регульованим тарифом на 2018 рік

(за умови тарифоутворення відповідно до постанови НКРЕ від 01.08.2001 №801)
тис. грн (без ПДВ)

Розділи 
ІП 2018

Цільові напрямки 2018 року Пропозиція Товари-
ства

% розділу

І Технічний розвиток мереж 218 764,75 75,06%

ІІ Зниження понаднормативних втрат 43 552,95 14,94%

ІІІ Впровадження АСДТК 9 005,52 3,09%

ІV Інформаційні технології 7 092,33 2,43%

V Зв’язок 2 172,92 0,75%

VI Колісна техніка 9 096,55 3,12%

VII Інше 1 779,04 0,61%

Всього 291 464,05 100,00%

Етапи виконання заходів Інвестиційної програми ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» на 2018 рік

№ з/п Найменування заходів інвестиційної програми Одиниця 
виміру

Вартість одиниці 
продукції, тис. 
грн (без ПДВ)

Усього

кіль-
кість*

тис.грн без 
ПДВ

1 2 3 4 5=7+9 6=8+10

1. Технічний розвиток мереж

 Будівельно-монтажні роботи на 2018 р., в т.ч.:    200 413,37

1 Будівництво КЛ 110 кВ «Московська – Новокиївська» № 1,2  
(перехідний проект: терміни будівництва 2017-2021рр.) об'єкт 646 946,63 0,11 73 024,46

2

Реконструкція ПС 110/10 кВ "Позняки" в частині прибудови 
закритого розподільчого пристрою (ЗРУ) з будівництвом 
транзиту 110 кВ ТЕЦ-5 – Позняки 1 пусковий комплекс  (пе-
рехідний проект: термін реалізації 2016-2018 рр.)

об'єкт 153 812,88 0,20 30 000,00

3

Реконструкція ПС 110/10кВ "Позняки" в частині прибудови 
закритого розподільчого пристрою (ЗРУ) з будівництвом 
транзиту 110кВ ТЕЦ-5 - Позняки 2 пусковий комплекс (пере-
хідний проект на 2019 рік)

об'єкт 126 246,92 0,50 63 123,46

4 Реконструкція ПС «Бортничі» з заміною трансформаторів 
Т-1,Т-2 за адресою вул. Колекторна, 1-a в м.Києві об'єкт 55 481,00 0,50 27 204,03

5 Реконструкція електричних мереж 10 кВ живлення РП-4  
(перехідний проект з 2017 року) об'єкт 7 061,42 1,00 7 061,42

 Проектно-вишукувальні роботи на 2018 та майбутні роки, в т.ч.:    18 351,38

6
Реконструкція ПС 35/10 "Лук'янівська" з переводом на на-
пругу 110 кВ, з прокладанням КЛ 110 кВ "Нивки-Лук'янівська" 
(перехідний проект на 2019 р.)

об'єкт 3500,00 0,5 1 750,00

7 Будівництво ПС 110/10 кВ "Колекторна" (перехідний проект 
на 2019 р.) об'єкт 3900,00 0,5 1 950,00

8 Реконструкція ПС 110/10 кВ "Лепсе" об'єкт 1 500,00 1,00 1 500,00

9 Реконструкція ПС Кабельна з  заміною ВД, КЗ -110 кВ на 
елегазові вимикачі об'єкт 300,00 1,00 300,00

10 Реконструкція ПС Куренівська з  заміною ВД, КЗ  -110 кВ на 
елегазові вимикачі об'єкт 300,00 1,00 300,00

11 Реконструкція ПС ДВС з  заміною ВД, КЗ  110 кВ на  елега-
зові вимикачі об'єкт 300,00 1,00 300,00

12 Реконструкція ПС Протасівська  з  заміною ВД, КЗ-110 кВ на 
елегазові вимикачі об'єкт 300,00 1,00 300,00

13 Реконструкція ПС Троєщина  з  заміною ВД, КЗ -110 кВ на 
елегазові вимикачі об'єкт 300,00 1,00 300,00

14 Реконструкція ПС Татарська  з  заміною ВД, КЗ -110 кВ на 
елегазові вимикачі об'єкт 300,00 1,00 300,00

15 Реконструкція ПС Приорська з  заміною масляних вимикачів 
типу МКП-110 на елегазові вимикачі об'єкт 250,00 1,00 250,00

16 Реконструкція ПС СТ-2 з  заміною маломасляних вимикачів 
типу ВМТ-110 на елегазові вимикачі об'єкт 250,00 1,00 250,00

17

Будівництво ПС 110/20 кВ «Європейська» з прокладанням 
КЛ 110 кВ ТЕЦ-5 - ПС «Європейська» в м.Києві (коригування 
стадії П, експертиза, розроблення РД) (перехідний проект з 
2017 року)

об'єкт 6 056,57 0,48 2 885,98

18 Реконструкція КЛ 10 кВ "852-5482" км 60,00 0,51 30,60

19 Реконструкція КЛ 10 кВ "4905-7683" км 60,00 0,64 38,40

20 Реконструкція КЛ 10 кВ "РП153-4546" км 60,00 1,42 85,20

21 Реконструкція КЛ 10 кВ "РП169-5397" км 60,00 1,92 115,20

22 Реконструкція КЛ 10 кВ "РП62-3115" км 60,00 3,00 180,00

23 Реконструкція ПС "Мотоциклетна" 2 черга (реконструкція 
КЛ110 кВ Мотоциклетна-Татарська №1,№2) об'єкт 154,16 2,03 312,94

24
Реконструкція повітряних ліній 10 кВ  (ПЛ-1) з заміною 
неізольованого проводу на СІПвід КПЛ-10кВ 1964-3626 оп. 
№1-оп.№28 по садовим діл. р-н Русанівські сади

об'єкт 35,25 1,00 35,25

25
Реконструкція повітряних ліній 0,4 кВ  з заміною неізольова-
ного проводу на СІП в Західному РЕМ  (20 об'єктів – 
29,28 км ПЛ 0,4)

об'єкт 776,19 1,00 776,19

26
Реконструкція повітряних ліній 0,4 кВ з заміною неізольова-
ного проводу на СІП в Північному РЕМ (27 об'єктів – 
25,66 км ПЛ 0,4)

об'єкт 679,99 1,00 679,99

27
Реконструкція повітряних ліній 0,4 кВ  з заміною неізольованого 
проводу на СІП в Лівобережному РЕМ (26 об'єктів – 
33,49 км ПЛ 0,4) 

об'єкт 887,49 1,00 887,49

28
Реконструкція повітряних ліній 0,4 кВ  з заміною неізольова-
ного проводу на СІП в Піденному РЕМ (34 об'єктів – 
49,59 км ПЛ 0,4) 

об'єкт 1 314,14 1,00 1 314,14

29 Реконструкція електричного обладнання РП-7 об'єкт 195,00 1,00 195,00

30 Реконструкція електричного обладнання РП-9 об'єкт 195,00 1,00 195,00

31 Реконструкція електричного обладнання РП-11 об'єкт 195,00 1,00 195,00

32 Реконструкція електричного обладнання РП-26 об'єкт 195,00 1,00 195,00

33 Реконструкція електричного обладнання РП-70 об'єкт 195,00 1,00 195,00

34 Реконструкція електричного обладнання РП-76 об'єкт 195,00 1,00 195,00

35 Реконструкція електричного обладнання РП-131 об'єкт 195,00 1,00 195,00

36 Реконструкція електричного обладнання РП-175 об'єкт 195,00 1,00 195,00

37 Реконструкція електричного обладнання РП-187 об'єкт 195,00 1,00 195,00

38 Реконструкція електричного обладнання РП-201 об'єкт 195,00 1,00 195,00

39 Реконструкція електричного обладнання РП-209 об'єкт 195,00 1,00 195,00

40 Реконструкція електричного обладнання РП-216 об'єкт 195,00 1,00 195,00

41 Реконструкція електричного обладнання РП-217 об'єкт 195,00 1,00 195,00

42 Реконструкція електричного обладнання РП-239 об'єкт 195,00 1,00 195,00

43 Реконструкція електричного обладнання РП-240 об'єкт 195,00 1,00 195,00

44 Реконструкція електричного обладнання РП-266 об'єкт 195,00 1,00 195,00

45 Реконструкція електричного обладнання РП-295 об'єкт 195,00 1,00 195,00

46 Реконструкція електричного обладнання РП-400 об'єкт 195,00 1,00 195,00

Усього по розділу 1: 218 764,75 

2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії

47

Винесення однофазних лічильників на опори ПЛ-0,4 кВ 
(фасади житлових будинків) у герметичні бокси із заміною 
будинкового вводу на СІП у приватному секторі м.Києва 
(1500 точок обліку)

точок 
обліку 1,79 1 500,00 2 687,50

48
Винесення трифазних лічильників на опори ПЛ-0,4 кВ (фасади 
житлових будинків) у герметичні бокси із заміною будинкового 
вводу на СІП у приватному секторі м.Києва (510 точок обліку)

точок 
обліку 2,63 510 1 338,75

49 Смарт-системи для обліку електричної енергії, в тому числі 
(17000 точок обліку), в тому числі: тис.грн   32 463,73

49.1  - закупівля обладнання для створення системи; точок 
обліку 1,65 17 000 28 050,00

49.2  - роботи зі встановлення технічного обліку в ТП  (600 точок 
обліку);

точок 
обліку 4,25 600 2 550,00

49.3  - роботи з модернізації вузлів обліку побутових споживачів із 
заміною електролічильника (3750 точок обліку).

точок
обліку 0,50 3 750 1 863,73

50
Установка локального устаткування збору та обробки даних 
обліку електроенергії (ЛУЗОД) на РП компанії для організації 
пофідерного обліку, в тому числі:

тис.грн   2 450,00

50.1  - закупівля багатофункціональних лічильників (300 шт.) шт. 7,50 300 2 250,00

50.2  - закупівля GSM/GPRS контролерів (50 шт.) шт. 4,00 50 200,00

51
Закупівля однофазних та трифазних лічильників електричної 
енергії з можливістю підключення до існуючих систем АСКОЕ 
(1500 штук), в тому числі:

шт.  1 500 3 346,34

51.1  - однофазні лічильники електричної енергії (1000 штук) шт. 1,64 1 000 1 640,73

51.2  - трифазні лічильники електричної енергії (500 штук) шт. 3,41 500 1 705,61

52
Встановлення технічного обліку на ТП з можливістю дис-
танційного зняття показань електролічильників (100 точок 
обліку), в тому числі:

тис.грн   1 266,64

52.1  - закупівля багатофункціональних лічильників з вбудованим 
модемом (75 шт.) шт. 10,34 75 775,65

52.2  - закупівля багатофункціональних лічильників з інтерфейсом 
RS-485 (25 шт.) шт. 2,64 25 65,99

52.3  - роботи зі встановлення технічного обліку в ТП  (100 точок 
обліку);

точок 
обліку 4,25 100 425,00

Усього по розділу 2: 43 552,95 

3. Впровадження та розвиток АСДТК

53 Телемеханізація РП-10 кВ шт. 330,20 5 1 651,00

54 Телемеханізація ПС СУ-ТЕЦ-6, СТ-2 шт. 2 291,67 1 2 291,67

55 Модернізація телемеханіки РП на базі RTU шт. 125,00 1 125,00

56 Модернізація телемеханіки РП  на базі MOXA шт. 125,00 1 125,00

57
Роботи з впровадження телемеханіки на РП-10 кВ з конвер-
тацією протоколу ТМ «Граніт» в Ethernet на базі контролеру 
АП-4-4/Е

шт. 16,61 5 83,05

58
Роботи з впровадження телемеханіки на РП-10 кВ з конвер-
тацією протоколу ТМ «Граніт» в Ethernet на базі контролеру 
KIT GSM

шт. 16,67 5 83,35

59 Впровадження телемеханіки на РП-10 кВ з організацією 
каналів ТМ (IRZ-RUH-3) шт. 10,42 5 52,10

60 Модернізація ОІУК в РЕМ Західний СВП "Київські електричні 
мережі" шт. 7 991,53 0,50 3 995,77

61 Модернізація серверів АСКОЕ, бази даних. Сховище даних. шт. 1 197,16 0,50 598,58

Усього по розділу 3: 9 005,52 

4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій

62 Закупівля ліцензій ПЗ на сервера і АРМ технологічного 
сегмента корпоративної комп'ютерної мережі. шт 50,00 1 50,00

63 Система кондиціювання серверного приміщення шт 500,00 1 500,00

64 Закупівля обладнання без перебійного живлення підрозділів 
КЕМ, в т.ч.:    60,50

64.1 Закупівля обладнання без перебійного живлення для відео-
стіни та відеосерверів шт 49,50 1 49,50

64.2 Закупівля обладнання безперебійного живлення для АТС шт 11,00 1 11,00

65 Модернізація існуючих та закупівля нових засобів 
комп'ютеризації, у т.ч.: шт   2 272,52

65.1 Закупівля нових робочих станцій (системний блок + монітор+ 
джерело безперебійного живлення), у т.ч.: шт   1 845,70

65.1.1 -монітор шт 3,82 90 343,61

65.1.2 -системний блок (клавіатура, маніпулятор "миша") шт 14,06 90 1 265,56

65.1.3 -джерело безперебійного живлення шт 2,63 90 236,53

65.2 Ноутбук шт 22,20 8 177,60

65.3 Докстанція шт 3,13 8 25,02

65.4 Інші засоби комп'ютеризації (МФУ) , в т.ч.: шт   224,20

65.4.1 -багатофункціональний пристрій (МФУ) (А4) шт 22,42 10 224,20

66 Закупівля мережного обладнання для структурних підроз-
ділів КЕС об'єкт 2 300,00 1 2 300,00

67 Придбання ліцензійного програмного забезпечення 
Microsoft (ЕА) об'єкт 1 909,31 1 1 909,31

Реконструкція електричного обладнання 7 092,33 

5. Впровадження та розвиток систем зв'язку

68
Впровадження та розвиток промислової мережі Ethernet. 
Створеня захищеного периметру для технологічних систем 
стійкого для кібератак, у т.ч.:

   1 522,92

68.1
Впровадження промислового Ethernet. Організація цен-
трального вузла маршрутизації, сертифікації та централізо-
ваного керування

об'єкт 1 438,50 1 1 438,50

68.2 Впровадження промислового Ethernet. Організація безпеч-
них точок взаємодії із зовнішіми мережами шт. 84,42 1 84,42

69 ВОЛЗ та комплектуючі для сумісного прокладання із кабе-
лями напруги км 50,00 13 650,00

Усього по розділу 5: 2 172,92 

6. Модернізація та закупівля колісної техніки

70
Заміна фізично зношеної пересувної електротехнічної 
лабораторії ЕТЛ-10 на шасі ГАЗ-3307 на нову ЕТЛ-10 (1 од.) 
на шасі FORD TRANSIT (1 од.) або аналог

шт. 1 540,39 1 1 540,39

71

Заміна фізично зношених автопідіймача АП-17 (2-місний) 
на шасі ЗИЛ-4333 (2 од.) та автопідіймача 9 м. (1-місний) на 
шасі PEUGEOT J5 (1 од.)  на новий автопідіймач 18 м. (2-міс-
ний) на шасіIsuzu з подвійною кабіною (3 од.) або аналог

шт. 1 828,47 1 1 828,47

72

Заміна спеціального аварійного автомобіля ГАЗ-2705 (8 
од.) на новий спеціальний аварійний (універсал підви-
щенної прохідності) MITSUBISHI L200 (7 од.), 5 пас. місць 
або аналог

шт. 818,24 7 5 727,69

Усього по розділу 6: 9 096,55 

7. Інше

73 Забезпечення виробничого процесу інструментом, пристро-
ями та спеціальним обладнанням шт.   65,98

74 Діагностичне обладнання шт.   205,00

75
Обладнання системою сигналізації охоронного призначення 
50 ТП/РП з виводом  сигналу «Тривога» на пост центральної 
охорони

 5,83 50 291,65

76
Обладнання системою сигналізації охоронного призначення 
РЕМ «Центральний» з виводом  сигналу «Тривога» на пост 
охорони

 179,17 1 179,17

77 Обладнання системою контролю управління доступом  РЕМ 
«Центральний»  83,33 1 83,33

78 Обладнання системами протипожежного захисту приміщень 
адмінбудівлі вул. Новокостянтинівська, 20 шт. 528,80 1 428,80 

79 Проведення ПВР з обладнання СПЗ службових та допоміж-
них приміщень ПС "ВУМ" вул. Велика Кільцева,4-а шт. 15,00 1 15,00 

80 Проведення ПВР з обладнання СПЗ службових та допоміж-
них приміщень ЗРЕМ вул. Довженка, 12 шт. 20,00 1 20,00 

81

Реконструкція адміністративно побутової будівлі для дис-
петчерської служби СВП «КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» 
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»  за адресою вул. Новокостянтинівська, 
20 в м. Києві

об'єкт 1 768,22 0,34 306,50 

82
Реконструкція цеху для ЦЦР СВП «КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ 
МЕРЕЖІ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» за адресою вул. Новокостянти-
нівська, 20 в м. Києві

об'єкт 535,14 0,53 183,62 

Усього по розділу 7: 1 779,04 

Усього по програмі: 291 464,05 

Інформація розміщена на офіційному сайті компанії за посиланням: http://kyivenergo.com/uk/press-tsentr. Пропозиції та 
зауваження до Інвестиційної програми просимо надавати ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» за електронною адресою:Invest_Kievenergo_
Distr@dtek.com, або поштою: 01001, м. Київ, площа І. Франка, 5, з позначкою в темі листа «Інвестиційна програма 2018 
року за умови тарифоутворення відповідно до постанови НКРЕ від 01.08.2001 №801» у період з 28 липня по 28 серпня 
2017 року включно.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

До уваги киян та представників органів місцевого самоврядування!



15РЕКЛАМА Хрещатик
28 липня 2017 р.

№80 (4993)

Оголошення орендодавця – ДЖКП HAH України має намір передати в оренду дер-
жавне майно, яке обліковується на його балансі.

Назва та повна характеристика об'єкта оренди: Нежитлове приміщення цокольного поверху. 
Місцезнаходження об'єкта оренди: м. Київ, вул. Е. Потьє, 9. Загальна площа кв.м: 238,80.

Необхідність ремонту (примірний обсяг вкладень), інші умови: необхідний ремонт.
Можлива мета використання об'єкта оренди орендарем: Інше використання нерухомого 

майна (костел).
Вартість об'єкта оренди визначена незалежною оцінкою/ Актом оцінки від 30.04.2017р. 

Без ПДВ.: 1472680,00 грн.
Ставка орендної плати за постановою КМУ від 04.10.95 № 786: 15%. Стартова ціна грн/1 кв.м 

(без ПДВ): 77,09 грн.
Максимальний строк оренди: 01.07.2020 р. Строк оренди Запропоновано орендарем.
Заяви про оренди кожного із зазначених об'єктів приймаються протягом 10 робочих днів 

після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, вул. Е.Потьє, 9. Додаткова інформація 
за тел. 044-456-46-30.

Оголошення про виклик до суду у якості відповідача в порядку ч. 9 ст. 74 ЦПК України
Печерський районний суд м. Києва пропонує Вам розмістити повідомлення в друкованих ЗМІ про 

день, час та місце судового засідання у справі за позовом Марунич Олени Юріївни до Мельничука 
Дмитра Івановича, третя особа, що не заявляє самостійних вимог: комунальне підприємство житло-
вого фонду Печерського району м. Києва Житлово-експлуатаційна дільниця «Печерська брама» про 
визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням, яке призначено 
на 07.08.2017 року о 16.30 за адресою: 01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 42-а, каб. 24 (головуючий 
суддя Підпалий В.В.)

В разі неявки в судове засідання відповідача Мельничука Дмитра Івановича, місцезнаходження 
якого невідоме, справа буде розглянута за його відсутності, відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Оголошення про намір передати в оренду наступні об'єкти, що належать до сфери управління Деснянської районної в місті 
Києві державної адміністрації:

1) вул. Беретті, 5-а, загальна площа - 20,20 кв.м, 1 поверх, мета використання за заявою ініціатора оренди – розміщення суб'єктів 
господарювання, що здійснюють діяльність зі збору та сортування вторинної сировини, вартість об'єкта оренди – 267 500,00 грн, 
ставка орендної плати – 5 %, місячна орендна плата (без ПДВ) – 1114,58 грн, термін оренди 2 роки 364 дні. Балансоутримувач – 
Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва» розташоване 
за адресою: вул. М. Закревського, 15.

Відповідно до рішення Київської міської ради від 21.04.2015 № 415/1280, місячна орендна плата без (ПДВ) у грн коригується 
на індекс інфляції. Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового використання приміщення, які 
передбачають більші орендні ставки згідно з Методикою розрахунку орендної плати за майно територіальної громади міста Києва.

Прийом заяв про оренду нежитлових приміщень проводиться – 10 робочих днів з дня публікації оголошення. Заяви про оренду 
приймаються за адресою: 02225, м. Київ, просп. Маяковського, 29, Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація, каб. 
220. Отримати довідкову інформацію можна за тел.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує про намір передати майно в оренду
Характеристика об'єкта оренди: нежитлове підвальне приміщення, загальною площею 56,20 кв. м, 

розташоване в будинку 11 у провулку Бутишеву (в приміщенні Печерської гімназії № 75 Печерського району 
м. Києва), об'єкт культурної спадщини. Вартість об'єкта оренди станом на 31.03.2017 - 1301800,00 грн 
без ПДВ. Балансоутримувач: Управління освіти та інноваційного розвитку (вул. Інститутська, 24/7, 
тел. 253-00-86). За заявою ініціатора цільове використання та строк оренди: розміщення фізкультурно - 
спортивного закладу, діяльність якого спрямована на організацію та проведення занять різними видами 
спорту (проведення занять з хореографії) на 2 роки 364 дні. За заявою ініціатора графік використання 
приміщень: вівторок, четвер – 15.00 - 21.00; субота – 10.00-18.00. Орендна ставка – 3 % , розмір стартової 
орендної плати за 1 годину без ПДВ – 6,78 грн без ПДВ. Місячний розмір орендної плати – 1073,95 грн 
без ПДВ за перший місяць оренди (коригується на індекс інфляції). Заяви про намір оренди прийма-
ються 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.

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує про намір передати в погодинну 
оренду приміщення в будівлі ДНЗ №268 за адресою: м. Київ, вул. Копилівська,6, площа 70,00 кв.м, 
вартість приміщення 1293000,00 грн (без ПДВ), орендна плата 15%, за перший місяць оренди – 
16162,50 грн, на строк 2 роки 364 дні, для здійснення освітньої діяльності. Балансоутримувач – 
Управління освіти Подільської РДА: м. Київ, вул. Введенська,35, тел. 425-03-60. Термін прийняття 
заяв про оренду – 10 робочих днів з дня публікації оголошення. Заяви про оренду приймаються за 
адресою: м. Київ, Контрактова пл.,2, Подільська районна в місті Києві державна адміністрація. До-
відкова інформація за телефоном 485-18-87.

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу 
Київської міської ради   (Київської міської державної адміністрації) 

повідомляє про продаж на аукціоні об’єкта приватизації –  нежитло-
вої будівлі загальною площею  41,8 кв.м, розташованої за адресою: 

м. Київ,  просп. Голосіївський, 107, літ. «А»

Назва об’єкта: нежитлова будівля загальною площею 41,8 кв.м.
Адреса: м. Київ,  просп. Голосіївський, 107, літ. «А».
Балансоутримувач: Комунальне підприємство «Київпастранс».
Відомості про об’єкт приватизації: 
Початкова ціна  без ПДВ –  445 750 (чотириста сорок п’ять тисяч сімсот п’ятдесят) 

гривень.
ПДВ –   89 150 (вісімдесят дев’ять тисяч сто п’ятдесят) гривень.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ –  534 900 (п’ятсот тридцять чотири тисячі 

дев’ятсот) гривень.
Грошові кошти в розмірі 10%  початкової ціни з урахуванням ПДВ: 53 490 (п’ятдесят 

три тисячі чотириста дев’яносто) гривень.
Об'єкт приватизації розташований на земельній ділянці площею 301,85 кв.м, об-

ліковий код  79:392:0032.
УМОВИ ПРОДАЖУ :
1. Утримання об’єкта та прилеглої території в належному санітарно-технічному стані.
2. Всі витрати пов'язані з укладанням договору  купівлі – продажу об’єкта прива-

тизації, його нотаріальним посвідченням та реєстрацією права власності на об’єкт, 
бере на себе покупець.

3. Питання землекористування та землевідведення вирішується новим власником 
самостійно у встановленому чинним законодавством  України порядку.

4. Переможцю аукціону протягом п’яти робочих днів з дня проведення аукціону  
сплатити на користь Товарної біржі «Перша універсальна біржа «Україна» біржовий збір 
у розмірі, що не перевищує 5% ціни продажу об’єкта, який встановлюється біржею.

5. Аукціон відбудеться 18 серпня 2017 року.
Місце проведення аукціону: м. Київ, вул. Л. Толстого, 57, БЦ «101 TOWER», конфе-

ренцзал,  Товарна біржа «Перша універсальна біржа «Україна». Початок о 10.00.
6. Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: м. Київ, вул. Гайдара, 50, 

БЦ «Європасаж», Товарна біржа «Перша універсальна біржа «Україна»,  в понеділок –  
п’ятницю з 10.00 до 13.00. Кінцевий термін прийняття заяв – три дні до дати про-
ведення аукціону.

7. Реєстраційний внесок в сумі 17 (сімнадцять) гривень, без ПДВ, сплачується на 
рахуно № 260083012128 в ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», код банку: 300119, код ЄДРПОУ: 
35252391, отримувач: Товарна біржа «Перша універсальна біржа «Україна».

8. Грошові кошти в розмірі – 53 490 гривень, що становлять 10 відсотків початкової 
ціни об'єкта приватизації, вносяться на рахунок № 260083012128 в ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», 
код банку: 300119, код ЄДРПОУ: 35252391, отримувач: Товарна біржа «Перша універ-
сальна біржа «Україна». 

9. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
10. Фотоматеріали,  технічна документація, інші матеріали про об’єкт, а також нор-

мативні документи розміщені на сайті Департаменту комунальної власності м. Києва 
(розділ «Приватизація» (www.gukv.gov.ua).

11. Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за адресою: м. Київ, просп. Голо-
сіївський, 107, літ. «А».

12. Одержати додаткову інформацію можна за адресою: м. Київ, вул. Гайдара, 50, БЦ 
«Європасаж», Товарна біржа «Перша універсальна біржа «Україна», тел. (044) 362-64-53. 

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує про намір передати майно в оренду
1. Характеристика об'єкта оренди: нежитлове приміщення цокольного поверху загальною площею 

118,8 кв. м, розташоване за адресою: вулиця Предславинська, б. 49 літ. «А». Вартість об'єкта оренди станом 
на 31.03.2017 - 3137400,0 грн без ПДВ.

За заявою ініціатора цільове використання та строк оренди: для розміщення громадської організації 
(приймальня депутата Київської міської ради), термін дії – на строк до моменту підписання акту приймання – 
передачі з покупцем об'єкта приватизації, (згідно рішення Київської міської ради від 31.03.2011 № 100/5487 
із змінами та доповненнями), але не більше, ніж на 2 роки 364 дні.

Орендна ставка - 20 кв. м - 1%, 98,80 кв. м - 4%, розмір орендної плати за перший місяць оренди (кори-
гується на індекс інфляції) - 9137,55 грн без ПДВ.

2. Характеристика об'єкта оренди: нежитлове приміщення цокольного поверху загальною площею 
79,8 кв. м, розташоване за адресою: вулиця Різницька, б. 9-а.

Вартість об'єкта оренди станом на 30.06.2017 - 2100100,0 грн без ПДВ.
За заявою ініціатора цільове використання та строк оренди: для розміщення приватного навчального 

закладу, термін дії 2 роки 364 дні.
Орендна ставка – 1%, розмір орендної плати за перший місяць оренди (коригується на індекс інфляції) – 

1750,08 грн без ПДВ.
Балансоутримувач:   комунальне  підприємство   «Керуюча  компанія  з  обслуговування житлового фонду 

Печерського району м. Києва» (провулок Мар'яненка, 7, 280-44-53). Заявниками на право оренди можуть 
бути запропоновані інші варіанти цільового призначення, в такому випадку стартова орендна плата буде 
розраховуватись відповідно до більшої орендної ставки.

Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення ого-
лошення, за адресою: м. Київ, вул. Омеляновича - Павленка, 15, каб. 210. Довідка за телефоном 280-15-39.

Оголошення орендодавця – Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова HAH України про намір 
передати в оренду державне майно, щодо якого надійшли заяви

№ 
п/п

Назва 
органу 
управ-
ління

Балансоутриму-
вач (назва, юри-

дична адреса, 
телефон)

Дані про об'єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

Найменування та 
місцезнаходження 

об'єкта оренди

Реєстровий номер 
майна

За-
гальна 
площа, 

кв.м

Вартість 
майна за 

незалежною 
оцінкою, грн

Максималь-
но можли-
вий строк 

оренди

Мета викорис-
тання

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Націо-
нальна 
академія 
наук 
Україні

Інститут проблем 
моделювання 
в енергетиці 
ім. Г.Є.Пухова, 
03164, м. Київ, 
вул. Генерала 
Наумова, 15, 
тел. (044) 424-91-62.

Частина стіни 
підвалу будівлі 
інженерно-лабора-
торного корпусу

05516949.3 .БДЖ 
ТМС059

1,04 7653,80 Два роки та 
одинадцять 
місяців

Розміщення 
технічних засобів 
операторів теле-
комунікацій, які 
надають послуги з 
рухомого (мобіль-
ного) зв'язку

2. Частина слабкостру-
мового стояка будівлі 
інженерно-лабора-
торного корпусу

05516949.3.БДЖ 
ТМС059

1,04 7653,80 Два роки та 
одинадцять 
місяців

  
Заяви про зазначеного об'єкта приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 03164, 

м. Київ, вул. Генерала Наумова, 15. Додаткова інформація за тел. 424-21-53.
У разі надходження двох і більше заяв на один об'єкт оренди буде оголошено конкурс на право оренди.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
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 ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà       âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ

«День Пенсійного фонду» 
для мешканців лівобережжя
ФАХІВЦЯМИ Лівобережного об’єднаного управління ПФУ в Києві 
проведено інформаційну зустріч за місцем проживання, завдяки 
якій мешканцям району було роз’яснено основні аспекти законо-
давства з метою зменшення кількості звернень громадян до органів 
Пенсійного фонду. 

Під час зустрічі начальник Дарницького відділу обслуговування 
громадян Тетяна Ковальчук надала кваліфіковані роз’яснення щодо 
порядку оформлення та надання документів для призначення (пере-
рахунку) пенсії відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування». Довела до відома присутніх інфор-
мацію стосовно проекту урядової пенсійної реформи, яка планується 
з 1 жовтня нинішнього року та ознайомила з роботою веб-порталу 
електронних послуг Пенсійного фонду 

Рішення Київради щодо обмеження реалізації 
алкоголю вночі – чинне

ПОСТАНОВОЮ Вищого господар-
ського суду України частково задо-
волено касаційну скаргу Київської 
міської ради, а саме виключено 
зобов’язання скасувати рішення 
Київради щодо обмеження реаліза-

ції алкогольних і слабоалкогольних 
напоїв з 23.00 до 10.00. Про це по-
відомляє прес-служба Київради. 

«Це перемога киян, які не один 
місяць вимагали від влади обмежи-
ти продаж спиртних напоїв. Ми всі 

вже відчули позитивний соціальний 
ефект від цього рішення: менше 
порушень громадського порядку 
після опівночі, менше п’яних сварок 
і бійок під цілодобовими магазина-
ми, ходити вулицями вночі стало 
безпечніше», – наголосив автор 
даного рішення, депутат Київради 
Владислав Михайленко. Він нагадав, 
що обмеження продажу алкоголю 
поширюється на суб’єкти господарю-
вання, що займаються роздрібною 
торгівлею. Йдеться про продаж у ма-
газинах та супермаркетах. Рішення 
Київради не розповсюджується на 
ресторани та кафе. 

Нагадаємо, у вересні 2016 року 
Київрада ввела заборону на ре-
алізацію суб’єктами господарю-
вання, що здійснюють роздрібну 
торгівлю, алкогольних і слабо-
алкогольних напоїв на території 
Києва, з 23.00 до 10.00. Позов про 
скасування відповідного рішення 
Київради було подано Київським 
обласним територіальним відді-
ленням Антимонопольного комі-
тету України 

Питання стосовно боргів за комуналку 
вирішуватимуть й у вихідні 
РЕКОМЕНДОВАНО організувати 
роботу фахівців районних управ-
лінь праці та соцзахисту населення, 
які відповідають за призначення 
та розрахунок житлових субсидій, 
до 15 серпня у святкові та вихідні 
дні. Про відповідне рішення по-
відомив заступник голови КМДА 
Микола Поворозник. 

«Ми змушені змінити графік 
роботи управлінь та забезпечити 

належні умови для фахівців у ви-
хідні дні, аби кожна родина встигла 
вирішити питання з боргами за 
житлово-комунальні послуги та 
отримати автоматичне перепри-
значення субсидій до 15 серпня. 
Наразі зафіксовано збільшення 
кількості звернень до профільних 
установ: кияни звіряють заборго-
ваність, причини її виникнення, 
отримують довідки про відсут-

ність заборгованості тощо. Сьогодні 
наше завдання як міської влади 
створити для киян максимально 
зручні умови, аби вони не витра-
чали час у довжелезних чергах», – 
зауважив Микола Поворозник. 

Також заступник голови КМДА 
нагадав, що киянам, які вирішать 
питання боргів за комунальні по-
слуги, субсидію перепризначать 
автоматично 

У столиці працюють майданчики 
«Чесної парковки»
ЦЬОГО ТИЖНЯ на двох нових майданчиках на 
вул. Пушкінській (від вул. Льва Толстого до б-ру 
Т. Шевченка) триває громадський моніторинг у 
рамках проекту «Чесна парковка». На локаціях 
працюють два нових контролери служби парку-
вання, а також громадські монітори проекту. У 
ході дослідження вони збирають інформацію про 
роботу паркувальних майданчиків, контролерів 
служби паркування та надходження від оплати 
паркування. 

Відповідно з 24 липня завершився моніторинг на 
паркувальних майданчиках на вул. Басейна, 23/52-11 
та вул. Прорізній, 27-19. 

За тиждень моніторингу в рамках проекту «Чесна 
парковка» надходження від оплати за паркування 
на вул. Л. Толстого (від вул. Володимирської до 
вул. Антоновича) збільшилися в 6 разів, порівня-
но із аналогічним періодом минулого року. Якщо 
«старий» паркувальник минулого літа в день збирав 
у середньому 119 грн із 11 паркувальних місць, 
то в результаті роботи «нового» паркувальника в 
рамках проекту «Чесна парковка» надходження з 
тих самих 11 місць складають 663 грн. На думку 
експертів проекту, причиною такого зростання 
надходжень стала мінімізація корупційних ризиків 
при оплаті за паркування. Водії на пакувальному 
майданчику, на якому проводиться моніторинг, 

сплачують через паркомати чи РРО (реєстратор 
розрахункових операцій), а паркувальник мінімі-
зує обіг необлікованої готівки, за цим спостерігає 
громадський монітор. Також позитивно на надхо-
дження впливає довіра водіїв до проекту, про що 
неодноразово розповідали громадські монітори. 

Нагадаємо, що «Чесна парковка» – дослідницький 
проект із громадського моніторингу надходжень від 
оплати паркування та популяризації безготівкових 
способів оплати паркування серед водіїв столиці.
Ініціатива реалізується в рамках проекту IWPR 
Ukraine Ukraine за підтримки МЗС Нідерландів. 

Киян запрошують на ярмарки
ВИХІДНИМИ у столиці пройдуть традиційні сільськогосподар-
ські ярмарки, на яких продаватимуть плодоовочеву продукцію, 
бакалію та мед. 

Зокрема, у суботу торгуватимуть у Голосіївському районі на вул. 
Паньківській, вул. Голосіївській, 4-10, у Дарницькому – на вул. Ре-
вуцького, у Деснянському – на вул. О. Сабурова (в межах вул. Бальзака 
та просп. В. Маяковського), у Дніпровському – на б-рі Праці, 1-9, у 
Печерському – на вул. К. Білокур, у Подільському – на просп. Сте-
пана Бандери (біля Куренівського парку), у Солом’янському – на 
вул. Героїв Севастополя, 42 (в межах вулиць М. Донця та Героїв 
Севастополя, 35-а). 

У неділю ярмаркуватимуть у Голосіївському районі на вул. Мар-
шала Конєва (в межах вулиць Вільямса та Ломоносова), у Печер-
ському – на вул. І. Кудрі (в межах вул. Іоанна Павла ІІ та Чигорі-
на), у Святошинському – на б-рі Академіка Вернадського, 79, у 
Солом’янському – на вул. Ф. Ернста, 14-а, у Шевченківському – на 
вул. Татарській, 32-38. 

У Голосієво з’явилася 
ще одна селфі-зона
У САМОМУ  серці 
Голосієва, біля цен-
трального входу в парк 
культури та відпо-
чинку імені Максима 
Рильського, творчий 
колектив районного 
комунального підприємства УЗН облаштували ще одну зону для 
селфі з декоративним написом I � GOLOSIEVO. 

Зеленбудівці запрошують киян і гостей столиці робити селфі біля 
нового яскравого арт-об’єкта. 
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Графік проведення прийому 
громадян керівництвом 
Департаменту з питань 
реєстрації КМДА у IIІ-IV 
кварталах 2017 року

У ДИРЕКТОРА Департаменту з питань реє-
страції Наталії Олегівни Мельник особистий 
прийом громадян – першого і третього четверга 
кожного місяця з 11.00 до 13.00. 

У заступника директора 
Департаменту – начальника 
управління забезпечення ко-
ординації районних у місті 
Києві державних адміні-

страцій Володимира Миколайовича Путія 
особистий прийом громадян – другого четверга 
кожного місяця з 10.00 до 12.00. 

Адреса проведення особистого прийому: 
вул. Студентська, 7. Попередній запис за телефоном: (044) 247-91-42 
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