
«ЗГІДНО з розпорядженням 
КМДА метрополітен здійснює 
перехід на новий тариф. Доку-
ментом передбачено викорис-
тання обох типів жетонів до 31 
липня. Однак протягом серпня 
зелені жетони ще можна обміня-
ти пропорційно або з доплатою 
на сині на чотирьох станціях», 
– повідомив на прес-брифінгу 
перший заступник начальника 
столичного метрополітену Ва-
лерій Гавриленко. 

Центри обслуговування па-
сажирів, де проводитиметься 
обмін працюватимуть на «Май-
дані Незалежності», «Дарниці» 
(новий вихід), «Дорогожичі» та 
«Політехнічному інституті». Об-
мін жетонів старого зразка на 
гроші або на поїздки на картку 
не передбачений. Зелені жетони 
на сині обмінюватимуть про-

порційно або з доплатою. На-
приклад, один зелений можна 
обміняти на один синій, до-
плативши одну гривню, а за 
10 зелених отримати 8 синіх 
без доплати. Із 1 вересня зелені 
жетони прийматися не будуть. 

Також цього тижня запус-
кається пілотний проект з 
оплати проїзду за допомогою 
QR-квитка. 

«З другого серпня пасажири 
станції «Кловська» долучаться 
до можливості оплати сучасним 
способом. У автоматах можна 
буде не лише оплатити разову 
поїздку, а й поповнити картку 
метро банківською карткою. У 
перспективі також з’явиться 
можливість онлайн поповнення 
карток метро та оплати за до-
помогою мобільного додатка», 
– додав Валерій Володимирович. 

За словами радника голови 
КП «Київський метрополітен» 
Наталки Макогон, пілотний про-
ект триватиме близько двох 
місяців. У разі успішного відпра-
цювання, він буде поширений 
на інші станції метрополітену. 
Впровадження QR-квитка при-
скорить процес виведення з 
обігу жетона. Повністю пере-
йти на сучасні засоби оплати 
у метрополітені планують на 
початку 2018 року. За її словами, 
сьогодні 38-40% пасажирів ще 
користуються жетонами, а ре-
шта – різними видами карток, як 
банківські, проїзні та пільгові, 
зокрема Картка киянина. 

«Закликаємо пасажирів пере-
глянути транспортні витрати. 
Якщо ви їздите метрополітеном 
регулярно, хоча б раз на місяць, 
вам буде вигідно користуватися 
карткою. Ви можете купити пев-
ну кількість поїздок зі знижкою, 
мати одну картку в гаманці, по-
стійно контролювати кількість 
поїздок, що залишилося, і не 
стояти в черзі», – підкреслила 
Наталка Макогон. 

Водночас на інших станціях 
підземки працюють автомати 
з продажу жетонів. Вони при-
ймають купюри номіналом 5 і 
20 грн, тож за одну операцію 
можна придбати один чи чотири 
жетони відповідно. Кількість 
операцій необмежена. 

Нагадаємо, згідно розпоря-
дження КМДА «Про встанов-

лення тарифів на перевезення 
пасажирів і вартості проїзних 
квитків у міському пасажир-
ському транспорті, який працює 
у звичайному режимі руху», 
вартість одноразової поїздки у 
підземці з 15 липня збільшилася 
з 4 до 5 гривень. 

«Кошти від підвищення спря-
мовуються безпосередньо на дві 
складові витрат метрополітену: 
оплата за енергоносії (від часу 
з минулого підвищення тарифу 
вартість електроенергії збіль-
шилося майже в чотири рази, 
а метрополітен переведений на 
тарифи для промислових під-
приємств) та підвищення рівня 
заробітної плати працівникам 
метрополітену відповідно до 
встановлених державою нор-
мативів щодо мінімального 
рівня оплати праці», – наго-
лосив Валерій Гавриленко. За 
його словами, все, що стосується 
розвитку підземки – заміни 
рухомого складу та будівництва 
нових станцій – відбувається 
за рахунок бюджету міста та 
інвестицій. 

– Цього року заплановано 
розпочати перші кроки щодо 
будівництва станцій метропо-
літену в напрямку Виноградаря, 
це Мостицька і проспект Прав-
ди. На наступні роки розгляда-
ємо можливість будівництва 
станцій маршала Гречка, Ви-
ноградар і електродепо, – по-
відомив він.  

Столична підземка 
переходить на сині жетони

Із 1 серпня турнікети метрополітену 
прийматимуть тільки сині жетони. 
Обміняти старі зелені жетони на нові 
пропорційно, або з доплатою впродовж 
місяця пасажири мають можливість на 
чотирьох станціях. Крім того, на станції 
«Кловська» з 2-го серпня запускається 
пілотний проект з оплати проїзду за 
допомогою QR-квитка та поповнення 
проїзного метро банківською карткою.

Марія КАТАЄВА  «Хрещатик»

Із 1 серпня частина Подолу 
стане пішохідною

У рамках реалізації одного з етапів реконструкції 
Контрактової площі з 1 серпня 2017 року на 
території центральної частини Подільського 
району запрацює пілотна схема організації до-
рожнього руху. Таким чином, в тестовому режимі 
пішохідною стане зона від вулиці Сагайдачного 
до вулиці Андріївської. Про впроваждення 
пішохідної зони на Контрактовій площі та по 
вулиці Сагайдачного до вулиці Андріївської із 
забороною на них руху транспортних засобів та 
встановленням фізичних перешкод підписане 
розпорядження КМДА № 912. 

«Поділ – історична зона. У цю частину міста 
приходить не тільки багато киян, а й гостей столиці, 
прогулятися по старому місту, відвідати кав’ярні, 
маленькі ресторанчики. Було 
багато звернень і петицій з 
проханням зробити Поділ 
пішохідною зоною. Тож за-
раз ми готуємося зробити 
Контрактову площу та час-
тину вулиці Сагайдачного з 1 
серпня єдиною пішохідною 
зоною», – зазначив голова 
КМДА Віталій Кличко. 

Відповідно до цих змін, буде запроваджено 
односторонній рух: на вул. Братській – від вул. Ан-
дріївської до Іллінської; на вул. Покровській – від 
будинку № 8 на Контрактовій площі до вул. Ан-
дріївської; на вул. Іллінській – від вул. Братської 
до Контрактової площі; на Контрактовій площі 
– від вул. Іллінської до вул. Григорія Сковороди. 

Комунальне підприємство «Київдорсервіс» 
розробило та погодило з Головним управлінням 
Національної поліції у м. Києві схеми організації 
дорожнього руху, що передбачають встановлення 
дорожніх знаків. 

Також заплановано прибрати паркувальні 
майданчики біля Подільської райдержадміні-
страції та Національного університету «Києво-
Могилянська академія». Дозвіл для проїзду буде 
лише в транспорту спеціального призначення. 
Для автівок виділять проїзд із вул. Іллінської 
до вул. Сковороди, а ще облаштують невелику 
парковку. 

Триватиме експеримент орієнтовно до середи-
ни вересня. Якщо він стане зручним для киян, 
то діятиме на постійній основі. 

«У багатьох містах історичні зони є пішохідни-
ми. Наше завдання – створити комфортні умови 
для відпочинку. Ми постійно рухаємося вперед 
і беремо найкращі приклади. Ми намагаємося 
враховувати зауваження та побажання киян, 
щоб враження від нашого міста були виключно 
позитивними», – наголосив Віталій Кличко. 

Із 1 серпня орієнтовно до 15 вересня змі-
нять маршрут автобуси № 62, № 114, № 115. 
Зміни запроваджені на період тестування щодо 
організації пішохідної зони в Подільському 
районі столиці (частини Контрактової площі та 
ділянки вул. Сагайдачного), повідомляють в КП 
«Київпастранс».

Сьогодні 38-40% пасажирів ще користуються жетонами, а решта – різними видами карток
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14.11.2016 ¹ 08/231-4601/ÏÐ).
22) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè ãðîìàäÿíèíó Ïðîöó Â³êòîðó Ñòåïàíîâè÷ó 
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî 
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà 
âóë. Ìîëîä³æí³é, 10-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà. (Ï-9527). 

23) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Êàðïåíêî ²ðèí³ 
Â³êòîð³âí³, ÷ëåíó ñàä³âíè÷îãî òîâàðèñòâà «Äí³-
ïðî-1», ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè äëÿ âåäåííÿ êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà 
âóë. Ñàäîâ³é, 52, ä³ë. 23 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà. (À-12346). (Â³ä 09.11.2016 ¹ 08/231- 
4558/ÏÐ).

24) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíèíó Êîâàëåâñüêîìó 
Â³êòîðó Òðîõèìîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ 
æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä íà âóë. Áðîä³âñüê³é, 169-â ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà. (À-15140). (Â³ä 17.10.2016 
¹ 08/231-4326/ÏÐ).

25) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíèíó Ãîøêó Ìèêîë³ 
Âîëîäèìèðîâè÷ó, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³-
çàö³¿ ñàä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» 
Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè äëÿ âåäåííÿ êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà 
íà âóë. Ìåäîâ³é, 168 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà. (À-22773). (Â³ä 23.01.2017 ¹ 08/231-
260/ÏÐ).

26) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Äÿ÷åíêî Âà-
ëåíòèí³ Âëàñ³âí³, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³-
çàö³¿ ñàä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» 
Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè äëÿ âåäåííÿ êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà 
íà âóë. Ìåäîâ³é, 159 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà. (À-22768). (Â³ä 23.01.2017 ¹ 08/231-
258/ÏÐ).

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

28) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíèíó Ãóëüêó Â³òàë³þ 
Âàñèëüîâè÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Øåâ÷åíêà, 144-à 
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (À-22756). 
(Â³ä 11.05.2017 ¹ 08/231-1220/ÏÐ).

29) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíèíó Ãîðáà÷åíêó 
Îëåãó Ïàâëîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ 
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ 
ñïîðóä íà âóë. Ãîãîëÿ, 14-á ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà. (À-21801). (Â³ä 04.02.2016 
¹ 08/231-695/ÏÐ). 

30) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ßçäàí³-Ôàð 
Áàõðàìó, Ôåô³ëàòüºâ³é Îëüç³ Ìèêîëà¿âí³ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ 
òà îáñëóãîâóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ êîòåäæíî¿ 
çàáóäîâè íà âóë. Ëóê³âñüê³é, 36 â Îáîëîíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (À-22637). (Â³ä 21.09.2016 
¹ 08/231-3920/ÏÐ).

31) Ïðî ïðîäàæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó 
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÐÎÂÅÑÍÈÊ» 
äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ êàôå íà 
Ñîëîì’ÿíñüê³é ïëîù³, 25 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà. (ª-1407). (Â³ä 06.04.2017 
¹ 08/231-920/ÏÐ). 

32) Ïðî ïðîäàæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíèíó Êóëèêó Âàëåð³þ Ñåìåíîâè÷ó äëÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ìàéíîâîãî êîìïëåêñó (ñïîðóäè) ï³ä 
çàêëàä, ïðèçíà÷åíèé äëÿ ïðîâåäåííÿ â³äïî÷èíêó, 
ñïîðòó, ç àïàðòàìåíòàìè òà àäì³í³ñòðàòèâíè-
ìè ïðèì³ùåííÿìè íà âóë. ßìñüê³é, 50, ë³ò. À ó 
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (ª-1409). (Â³ä 
26.04.2017 ¹ 08/231-1085/ÏÐ).

33) Ïðî ïðîäàæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó 
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ô²ÐÌÀ «ÀÒÐ²Î» 
äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ÀÇÊ ó êîìï-
ëåêñ³ (ìèéêà, ÑÒÎ, ìîòåëü) íà âóë. Áîãàòèðñüê³é, 
32-à â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (ª-1390). 
(Â³ä 19.01.2017 ¹ 08/231-244/ÏÐ).

34) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíèíó Àíäðóùåíêó 
Âîëîäèìèðó Àíàòîë³éîâè÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðà-
òèâíîãî áóäèíêó íà âóë. Âèøãîðîäñüê³é, 12 â 
Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (À-22587). (Â³ä 
15.11.2016 ¹08/231-4630/ÏÐ).

35) Ïðî íàäàííÿ êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó 
ç óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî ôîíäó 
ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ «Ñïåöæèòëîôîíä» 
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó íà âóë. Êèðèë³â-
ñüê³é, 85/87 ó Ïîä³ëüñüêîìó òà Øåâ÷åíê³âñüêîìó 
ðàéîíàõ ì. Êèºâà. (À-22331). (Â³ä 28.07.2016 
¹ 08/231-3258/ÏÐ).

36) Ïðî íàäàííÿ êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó 
ç óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî ôîíäó 
ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ «Ñïåöæèòëîôîíä» 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, îáñëóãî-
âóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâèõ áóäèíê³â, â 
òîìó ÷èñë³ çà ïðîãðàìîþ «Äîñòóïíå æèòëî», 
òà îá’ºêò³â ñîö³àëüíî¿ ñôåðè (øêîëà, äèòÿ÷èé 
ñàäîê òà êîíñóëüòàö³éíî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð) 
ì³æ âóëèöÿìè Æóëÿíñüêîþ òà ×àáàí³âñüêîþ ó 
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Ä-6600). (Â³ä 
04.04.2016 ¹ 08/231-1614/ÏÐ). 

37) Ïðî ïåðåäà÷ó ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅ-
ÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÅËÅÊÒÐÎ-ÏÐÎ» 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ ðîçì³ùåííÿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ îá’ºêòà åíåðãåòè÷íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè 
(òðàíñôîðìàòîðíî¿ ï³äñòàíö³¿) íà Íàáåðåæíî-Ðè-
áàëüñüê³é äîðîç³ â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. 
(Ä-7513). (Â³ä 07.03.2017 ¹ 08/231-678/ÏÐ).

38) Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ 
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «²íæïðîåêòñåðâ³ñ-Àðñ» çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ 
æèòëîâîãî áóäèíêó ç âáóäîâàíèìè íåæèòëî-
âèìè ïðèì³ùåííÿìè òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì 
íà âóë. Ãðîäíåíñüê³é, 14 (ë³ò.À) ó Äí³ïðîâñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Ä-6633). (Â³ä 06.04.2017 
¹ 08/231-934/ÏÐ). 

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

40) Ïðî ïåðåäà÷ó ÏÓÁË²×ÍÎÌÓ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎ-
ÌÓ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ «Ë²ÍÄÅ ÃÀÇ ÓÊÐÀ¯ÍÀ» çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ âè-
ðîáíè÷èõ áóä³âåëü íà âóë. Ëåáåäèíñüê³é, 3-á â 
Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (À-16067). (Â³ä 
14.11.2016 ¹ 08/231-4617/ÏÐ).

41) Ïðî ïåðåäà÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê ãðîìàäÿíàì – ÷ëåíàì îáñëóãîâóþ÷îãî 
êîîïåðàòèâó «Æèòëîâî-áóä³âåëüíèé êîîïåðàòèâ 
«Êîíèê» äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä 
ó ì³êðîðàéîí³ ×àïàºâêà ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà òà âíåñåííÿ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè. 
(À-23705). (Â³ä 15.06.2017 ¹ 08/231-1517/ÏÐ).

42) Ïðî ïåðåäà÷ó ô³çè÷í³é îñîá³-ï³äïðèºìöþ 
Ñòåëüìàêó Ìèõàéëó Ãåîðã³éîâè÷ó, ô³çè÷í³é îñî-
á³-ï³äïðèºìöþ ßõíó Ñåðã³þ ²âàíîâè÷ó çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ íå-
æèòëîâî¿ áóä³âë³ íà âóë. Ìèêîëè Çàêðåâñüêîãî, 
30 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Ä-7839). 
(Â³ä 08.12.2016 ¹ 08/231-4829/ÏÐ).

43) Ïðî ïåðåäà÷ó ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅ-
ÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «Í.Â. ²ÍÂÅÑÒ» 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóà-
òàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ìåäè÷íîãî öåíòðó ç³ 
çíåñåííÿì ³ñíóþ÷îãî íåæèòëîâîãî áóäèíêó íà 
âóë. Ïàòð³àðõà Ìñòèñëàâà Ñêðèïíèêà, 46 (ë³ò. Â) 
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (À-23139). 
(Â³ä 06.04.2017 ¹ 08/231-918/ÏÐ).

44) Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÒÎÂÀ-
ÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ 
«²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÎ-ÁÓÄ²ÂÅËÜÍÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß «Ñ²Ò²-
ÁÓÄ» òà ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎ-
Â²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÒÅÉÊÎ Óêðà¿íà» äëÿ åêñïëóàòàö³¿ 
òà îáñëóãîâóâàííÿ êîìïëåêñó áóä³âåëü òà íå-
æèòëîâîãî áóäèíêó íà âóë. Ãåíåðàëà Íàóìîâà, 3 
ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (À-23487). 
(Â³ä 08.06.2017 ¹ 08/231-1449/ÏÐ).

45) Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðè-
ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÏÎÇÍßÊÈ 
ÃÐÓÏ» äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ òîðãîâåëüíî-á³çíåñîâîãî êîìïëåêñó ç 
îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ 
ó ïðîâ. Çàâîäñüêîìó, 1 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà. (À-23087). (Â³ä 09.03.2017 ¹ 08/231-
703/ÏÐ).

46) Ïðî ïåðåäà÷ó îáñëóãîâóþ÷îìó êîîïåðà-
òèâó «Ñàäîâî-äà÷íèé êîîïåðàòèâ «Åíòóç³àñò» 
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ó ì³êðîðàéîí³ Îñîêîðêè 
Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà äëÿ âåäåííÿ êîëåê-
òèâíîãî ñàä³âíèöòâà. (À-7971). (Â³ä 29.05.2017 
¹ 08/231-1362/ÏÐ). 

47) Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ 
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ìàíóôàêòóðà ïèâà» çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ íå-
æèòëîâî¿ áóä³âë³ ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ íà 
âóë. Ðåâóöüêîãî, 15 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. 
(À-23030). (Â³ä 02.02.2017 ¹ 08/231-342/ÏÐ). 

48) Ïðî çì³íó ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà 
«ÓÊÐÂÒÎÐ×ÎÐÌÅÒ» äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ 
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ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Âíåñòè äî ïîðÿäêó äåííîãî ïëåíàðíîãî 
çàñ³äàííÿ ²V ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè V²²² 
ñêëèêàííÿ 06.07.2017 òàê³ ïèòàííÿ:

1) Ïðî çàòâåðäæåííÿ çâ³ò³â çà 2016 ð³ê ïðî 
ðåçóëüòàòè ïðîâåäåííÿ ìîí³òîðèíãó âèêîíàííÿ 
Ïëàíó çàõîä³â íà 2016-2018 ðîêè ç ðåàë³çàö³¿ 
Ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà äî 2025 ðîêó òà ç 
îö³íêè ðåçóëüòàòèâíîñò³ ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿ ðîç-
âèòêó ì³ñòà Êèºâà äî 2025 ðîêó. (Â³ä 24.02.2017 
¹ 08/231-547/ÏÐ). 

2) Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 15 ãðóäíÿ 2011 ðîêó ¹824/7060 
«Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà 
äî 2025 ðîêó». (Â³ä 22.02.2017 ¹ 08/231-478/ÏÐ).

3) Ïðî çì³íó òèïó òà íàéìåíóâàííÿ ã³ìíàç³¿ 
«Åðóäèò» ì. Êèºâà íà íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé êîìï-
ëåêñ «Åðóäèò» äîøê³ëüíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä 
(äèòÿ÷èé ñàäîê) – øêîëà ² ñòóïåíÿ – ã³ìíàç³ÿ 
Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà. (Â³ä 20.06.2017 
¹ 08/231-1522/ÏÐ).

4) Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ 
ïðîãðàìè «Ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó ãðîìàäÿíñüêîãî 
ñóñï³ëüñòâà ó ì. Êèºâ³ íà 2017-2019 ðð.». (Â³ä 
01.06.2017 ¹ 08/231-1390/ÏÐ). 

5) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ñòâîðåííÿ îðãàíó 
ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³òåò 
«Âóëèöÿ ²âàíà Êóäð³, 38 à» ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà. (Â³ä 06.06.2017 ¹ 08/231-1397/ÏÐ). 

6) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ñòâîðåííÿ îðãàíó 
ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³òåò 
«Âóëèöÿ Áîðèñîãë³áñüêà, 8/13» ó Ïîä³ëüñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Â³ä 06.06.2017 ¹ 08/231-
1398/ÏÐ). 

7) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ñòâîðåííÿ 
îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Âóëè÷íèé 
êîì³òåò «Âóëèöÿ ×àáàí³âñüêà» ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Â³ä 06.06.2017 ¹ 08/231-
1399/ÏÐ).

8) Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïðàâèë òîðã³âë³ íà ðèíêàõ 
ó ì³ñò³ Êèºâ³. (Â³ä 16.06.2016 ¹ 08/231-2624/ÏÐ).

9) Ïðî îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè, ïîâ’ÿçàí³ 
ç ðåãóëþâàííÿì ä³ÿëüíîñò³ ç ðîçì³ùåííÿ çîâí³ø-
íüî¿ ðåêëàìè òà âèð³øåííÿì ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ 
ç ðîçì³ùåííÿì âèâ³ñîê ó ì³ñò³ Êèºâ³, ðåêëàìè 
íà òðàíñïîðò³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. (Â³ä 19.06.2017 
¹ 08/231-1520/ÏÐ).

10) Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28 ëèïíÿ 2016 ðîêó ¹853/853 
«Ïðî îáðàííÿ ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàäñüêîñò³ äî 
ñêëàäó ïîë³öåéñüêèõ êîì³ñ³é ì³æðåã³îíàëüíèõ 
òåðèòîð³àëüíèõ îðãàí³â Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ 

Óêðà¿íè». (Â³ä 09.06.2017 ¹ 08/231-1452/ÏÐ). 
11) Ïðî îáðàííÿ ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàäñüêîñò³ 

äî ñêëàäó ïîë³öåéñüêèõ êîì³ñ³é Äåïàðòàìåíòó 
ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè. 
(Â³ä 14.06.2017 ¹ 08/231-1478/ÏÐ). 

12) Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 17.03.2016 ¹229/229 «Ïðî 
ñòâîðåííÿ òèì÷àñîâî¿ êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü çàáåçïå÷åííÿ êèÿí, 
ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü â àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿». 
(Â³ä 20.06.2017 ¹ 08/231-1523/ÏÐ). 

13) Ùîäî ï³äòðèìêè ñòîëè÷íèõ òîâàðîâè-
ðîáíèê³â. (Â³ä 12.05.2017 ¹08/231-1273/ÏÐ). 

14) Ïðî çàõîäè, ñïðÿìîâàí³ íà çáåðåæåí-
íÿ òåðèòîð³é çåëåíèõ çîí ì³ñòà Êèºâà. (Â³ä 
30.03.2017 ¹ 08/231-873/ÏÐ).

15) Ïðî íàäàííÿ ñòàòóñó ïàðêó â³äïî÷èíêó 
çåìåëüíèì ä³ëÿíêàì íà âóë. Ìåòðîëîã³÷í³é, 
14-ä òà ó ïðîâ. Ôåîôàí³âñüêîìó, 14-á ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Â³ä 07.10.2016 
¹ 08/231-4187/ÏÐ).

16) Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ ð³øåíü Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. (Â³ä 07.04.2017 ¹ 08/231-
957/ÏÐ). 

17) Ïðî óòâîðåííÿ êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) «Ìóí³öèïàëüíà îõîðîíà». (Â³ä 04.07.2016 
¹ 08/231-2826/ÏÐ).

18) Ïðî ïîäîëàííÿ íàñë³äê³â ñîâºöüêî¿ îêóïàö³¿ 
â ìîâí³é öàðèí³. (Â³ä 13.05.2016 ¹ 08/231-
2156/ÏÐ). 

19) Ïðî ñêàñóâàííÿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ¹506 â³ä 26.05.2015. 
(Â³ä 05.12.2016 ¹ 08/231-4802/ÏÐ). 

20) Ïðî â³äìîâó Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ 
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÌÐ²ß-ÏËÞÑ» ó ïîíîâëåíí³ 
äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíè-
öòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî 
êîìïëåêñó ç îô³ñíèìè ïðèì³ùåííÿìè, îá’ºêòàìè 
ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, áàííî-îçäî-
ðîâ÷èì êîìïëåêñîì òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì 
íà âóë. Ëåéïöèçüê³é, 13 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà. (Â³ä 28.04.2017 ¹ 08/231-1132/ÏÐ). 

21) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ãðîìàäÿíàì Ãîí÷àðåíêî-Ìåäèíñüê³é Íàòàë³¿ 
Ãðèãîð³âí³, Áåçóãë³é Â³êòîð³¿ Ãðèãîð³âí³ òà Ìåäèí-
ñüêîìó Ãðèãîð³þ Àíäð³éîâè÷ó äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà 
îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ìîñòèùàíñüê³é, 1 ó 
Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Ï-9164). (Â³ä 

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
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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 просп. Героїв Сталінграда, 65 

в Оболонському районі м. Києва 
для утримання та експлуатації 

зелених насаджень 
загального користування

Рішення Київської міської ради № 1151/2155 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 
просп. Героїв Сталінграда, 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 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 ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 65 â Îáî-
ëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 
0,58 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-27192).

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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òà îáñëóãîâóâàííÿ áàãàòîïîâåðõîâîãî ïàðê³íãó 
íà âóë. Êàóíàñüê³é, 27 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà òà âíåñåííÿ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè. 
(Ä-7898). (Â³ä 06.04.2017 ¹ 08/231-927/ÏÐ).

49) Ïðî çì³íó ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²Ä-
ÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ ÂÈÐÎÁÍÈ×Î-ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÎ¯ 
Ô²ÐÌÈ «ÑÅÐÂ²ÑØÈÍÀ» ËÒÄ äëÿ áóä³âíèöòâà, 
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî êîìï-
ëåêñó ç ïàðê³íãîì íà âóë. Êóäðÿøîâà, 14-à ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Ä-7784). (Â³ä 
23.03.2017 ¹ 08/231-799/ÏÐ). 

50) Ïðî ïîíîâëåííÿ ô³çè÷í³é îñîá³-ï³äïðè-
ºìöþ Ïðóäí³êîâ³é ²ðèí³ Àíàòîë³¿âí³ äîãîâîðó 
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, 
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ çîíè êîðîòêî-
÷àñíîãî â³äïî÷èíêó ç çàêëàäîì ãðîìàäñüêîãî 
õàð÷óâàííÿ (êàôå-øàøëè÷íà) íà âóë. Áðàòèñ-
ëàâñüê³é, 9-â ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà òà 
âíåñåííÿ çì³í äî íüîãî. (À-19306). (Â³ä 12.09.2016 
¹ 08/231-3796/ÏÐ).

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

52) Ïðî ïîíîâëåííÿ òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ 
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ñï³ëüíå óêðà¿íñüêî-êàíàäñüêå 
ï³äïðèºìñòâî «Ðîñàí» äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 
ïîøòîâî-ñêëàäñüêîãî êîìïëåêñó ïî îáðîáö³, 
ñîðòóâàííþ ³ çáåð³ãàííþ ïîøòîâèõ â³äïðàâëåíü 
íà ïðîñï. Â³äðàäíîìó, 107-à ó Ñâÿòîøèíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (À-9845). (Â³ä 27.07.2016 
¹ 08/231-3231/ÏÐ).

53) Ïðî ïîíîâëåííÿ äîãîâîðó îðåíäè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ «ÑËÀÂÓÒÀ» äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿, 
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àâòîçàïðàâíî¿ 
ñòàíö³¿ ç îáñëóãîâóþ÷èì êîìïëåêñîì òà äëÿ 
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 
ïàâ³ëüéîíó ç ïðîäàæó â³ò÷èçíÿíèõ àâòîìîá³ë³â 
ç â³äêðèòîþ àâòîñòîÿíêîþ íà Äí³ïðîâñüê³é íà-
áåðåæí³é, 17 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. 
(À-22638). (Â³ä 21.11.2016 ¹ 08/231-4681/ÏÐ).

54) Ïðî ïîíîâëåííÿ òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ 
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «²Ì» äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 
îô³ñíî-àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ íà âóë. Ãðèãîð³ÿ 
Ñêîâîðîäè, 17 (ë³ò.Â) ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà òà âíåñåííÿ çì³í äî íüîãî. (À-21421). 
(Â³ä 10.05.2016 ¹ 08/231-2095/ÏÐ). 

55) Ïðî ïîíîâëåííÿ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅ-
ÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÒÁ-ÕË²Á» äîãî-
âîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ ðîçì³ùåííÿ 
òà åêñïëóàòàö³¿ áóä³âë³ ì³í³-õë³áîïåêàðí³ íà 
âóë. ²ðï³íñüê³é, 67-á ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà òà âíåñåííÿ çì³í äî íüîãî. (À-21066). 
(Â³ä 15.02.2016 ¹ 08/231-897/ÏÐ). 

56) Ïðî ïîíîâëåííÿ ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ ÀÊÖ²Î-
ÍÅÐÍÎÌÓ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ «ÂÈÐÎÁÍÈ×Î-ÊÎ-
ÌÅÐÖ²ÉÍÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß «ÑÒÑ» äîãîâîðó îðåíäè 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ 
òà îáñëóãîâóâàííÿ ìàãàçèíó íà âóë. Çîä÷èõ, 
74 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà òà âíå-
ñåííÿ çì³í äî íüîãî. (À-12522). (Â³ä 29.12.2015 
¹ 08/231-354/ÏÐ).

57) Ïðî ïîíîâëåííÿ ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ ÀÊÖ²ÎÍÅÐ-
ÍÎÌÓ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ «ÂÈÐÎÁÍÈ×Î-ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÀ 
ÊÎÌÏÀÍ²ß «ÑÒÑ» äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíèõ 
ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ ðèíêó äëÿ ïðîäàæó áóä³âåëüíèõ 
òà ãîñïîäàðñüêèõ òîâàð³â íà âóë. Çîä÷èõ, 74 ó 
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà òà âíåñåí-
íÿ çì³í äî íüîãî. (À-12521). (Â³ä 16.12.2015 
¹ 08/231-215/ÏÐ).

58) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅ-
ÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÒÐÀÍÑÁÓÄ» íà 
ïðîñï. Âèçâîëèòåë³â, 17 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ íåæèëî¿ áóä³âë³-áëîê 
ñëóæá çàâîäó (ë³ò. È). (Ê-27352). (Â³ä 08.11.2016 
¹ 08/231-4544/ÏÐ).

59) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅ-
ÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÀÑÀÕ² ²ÍÂÅÑÒ» íà 
âóë. Êîçàöüê³é, 122 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ îô³ñíî-ñêëàäñüêèõ áóä³-
âåëü. (Ê-27532). (Â³ä 03.11.2016 ¹ 08/231-4508/ÏÐ).

60) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðî-
åêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè æèòëîâî-áóä³âåëüíîìó êîîïåðàòèâó 
«Ìàøèíîáóä³âíèê» íà âóë. Âåëèê³é Âàñèëüê³âñüê³é, 
101 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áàãàòîêâàðòèðíîãî 
æèòëîâîãî áóäèíêó. (Ê-29135). (Â³ä 02.03.2017 
¹ 08/231-629/ÏÐ).

61) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ «ÀÒÁ-²íâåñò» íà âóë. Ïîë³òåõí³÷í³é, 
31 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ åêñ-
ïëóàòàö³¿ ìàãàçèíó ïðîäîâîëü÷èõ òà íåïðî-
äîâîëü÷èõ òîâàð³â. (Ê-23626). (Â³ä 05.10.2016 
¹ 08/231-4142/ÏÐ).

62) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðî-

åêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó «Ìîá³ëüíèé 
ðÿòóâàëüíèé öåíòð ÄÑÍÑ Óêðà¿íè» íà âóë. Ê³ðî-
âîãðàäñüê³é, 19 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
äëÿ ðîçì³ùåííÿ òðåíóâàëüíî¿ áàçè, áóä³âíèöòâà 
òà åêñïëóàòàö³¿ äîäàòêîâèõ ñëóæáîâèõ ïðèì³ùåíü. 
(Ê-25547). (Â³ä 06.06.2016 ¹ 08/231-2485/ÏÐ).

63) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðè-
ñòâó «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë» íà 
âóë. Äåñíÿíñüê³é, 1 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 
áóä³âåëü ³ âîäîçàá³ðíèõ ñïîðóä Äåñíÿíñüêî¿ âî-
äîïðîâ³äíî¿ ñòàíö³¿ òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíî¿ çîíè. 
(Ê-25530). (Â³ä 22.03.2016 ¹ 08/231-1403/ÏÐ).

64) Ïðî íàäàííÿ çãîäè íà ðîçðîáëåííÿ òåõ-
í³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ³ç çåìëåóñòðîþ ùîäî ïîä³ëó 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ 
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Òåðèòîð³àëüíå ì³æãîñïîäàð÷å 
îá’ºäíàííÿ «Ë³êî-Õîëä³íã» íà âóë. Ëîìîíîñîâà, 
42-50 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ 
áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â òà çàêëàä³â ïî 
îáñëóãîâóâàííþ íàñåëåííÿ.(Ê-26866). (Â³ä 
06.10.2016 ¹ 08/231-4172/ÏÐ).

65) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåí-
íÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºì-
ñòâó êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóê-
ö³¿ òà ³íâåñòèö³é «Ãîëîñ³¿âî-áóä³íâåñò» íà ðîç³ 
âóë. Ë³ñíè÷î¿ òà Ñòîëè÷íîãî øîñå ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà àäì³í³ñòðàòèâíî¿ 
áóä³âë³ ç ïðèì³ùåííÿìè ïîë³êë³í³êè, àìáóëàòîð³¿, 
çàêëàäîì õàð÷óâàííÿ òà îðãàíó ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ ì³êðîðàéîíó ×àïàºâêà. (Ê-28651). 
(Â³ä 06.03.2017 ¹ 08/231-643/ÏÐ).

66) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðî-
åêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó «ÀÍÒÎÍÎÂ» 
íà âóë. Êóë³á³íà, 4/2 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 
äèòÿ÷îãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ¹ 302. (Ê-27880). 
(Â³ä 08.11.2016 ¹ 08/231-4539/ÏÐ). 

67) Ïðî ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ 
ùîäî âñòàíîâëåííÿ òà çì³íè ìåæ ì³ñòà Êèºâà. 
(À-23155). (Â³ä 06.02.217 ¹ 08/231-351/ÏÐ). 

68) Ïðî ïîãîäæåííÿ òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ 
³ç çåìëåóñòðîþ ùîäî ïîä³ëó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ó 20-ìó ì³êðîðàéîí³ æèòëîâîãî ìàñèâó Âè-
ãóð³âùèíà-Òðîºùèíà ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ «Ô²ÀÍ²Ò», ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó 
òîâàðèñòâó «Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò ¹4» äëÿ 
áóä³âíèöòâà 20-ãî ì³êðîðàéîíó æèòëîâîãî ìà-
ñèâó Âèãóð³âùèíà-Òðîºùèíà. (À-22949). (Â³ä 
30.01.2017 ¹ 08/231-304/ÏÐ).

69) Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ 
ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Ì³í³ñòåð-
ñòâó îáîðîíè Óêðà¿íè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä â³éñüêîâîãî ì³ñòå÷êà ¹ 233 íà 
âóë. Áîðèñï³ëüñüê³é ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. 
(Ä-7172). (Â³ä 04.10.2016 ¹ 08/231-4105/ÏÐ).

70) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðî-
åêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ìåëüíè÷åíêî Â³ð³ Âàëåð³¿âí³ 
ó ïðîâ. Çàëåæíîìó, 4 à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ 
æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä. 
(Ê-27847). (Â³ä 31.10.2016 ¹ 08/231-4474/ÏÐ).

71) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðî-
åêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Öèá³ Ìàêñèìó Âîëîäèìè-
ðîâè÷ó ó ïðîâ. Ñàäîâîìó, 4-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâó-
âàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü 
³ ñïîðóä. (Ê-27251). (Â³ä 12.09.2016 ¹ 08/231-
3804/ÏÐ).

72) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðî-
åêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Òåðåùåíêî Ë³ä³¿ Þð³¿âí³ íà 
âóë. ßðîñëàâà Ãàëàíà, 1 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æè-
ëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä. 
(Ê-27971). (Â³ä 14.11.2016 ¹ 08/231-4599/ÏÐ).

73) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðî-
åêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Áëóä÷³é Ë³í³ Ñåìåí³âí³ íà 
âóë. Ìàðøàëà Á³ðþçîâà, 5 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéî-
í³ ì³ñòà Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ 
æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä. 
(Ê-27934). (Â³ä 01.11.2016 ¹ 08/231-4491/ÏÐ).

74) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Êîçë³ò³íó Îëåê-
ñàíäðó Â³òàë³éîâè÷ó íà âóë. Ñóìñüê³é, 12-á ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-27253). (Â³ä 25.10.2016 
¹ 08/231-4438/ÏÐ).

75) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðî-
åêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Øåâ÷åíêî Íîíí³ Àíàòîë³¿âí³ 
íà âóë. Ö³îëêîâñüêîãî, 14 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà äëÿ âåäåííÿ ñàä³âíèöòâà. (Ê-29033). 
(Â³ä 22.02.2017 ¹ 08/231-504/ÏÐ).

76) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ìèðîøíèêó ßðîñ-
ëàâó Ìèêîëàéîâè÷ó íà âóë. Øåâ÷åíêà, 64 â ó 

Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-23107). (Â³ä 15.02.2017 ¹ 
08/231-888/ÏÐ).

77) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ñîêîëîâó Ìàêñèìó 
Îëåêñàíäðîâè÷ó íà âóë. Ðèìñüêîãî-Êîðñàêîâà, 
15-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-27846). 
(Â³ä 24.11.2016 ¹ 08/231-4735/ÏÐ).

78) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ãîäèí³ Ñåðã³þ 
Âîëîäèìèðîâè÷ó íà âóë. Ñàäîâ³é, 158, ä³ë. 46 ó 
Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ âåäåííÿ êîëåê-
òèâíîãî ñàä³âíèöòâà. (Ê-27765). (Â³ä 08.11.2016 
¹ 08/231-4540/ÏÐ).

79) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðî-
åêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ñîëîìö³ Ëþäìèë³ Âîëîäè-
ìèð³âí³ íà âóë. Ãðèãîð³ÿ Âàùåíêà ó Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ âåäåííÿ ñàä³âíèöòâà. 
(Ê-27393). (Â³ä 04.10.2016 ¹ 08/231-4093/ÏÐ).

80) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðî-
åêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Âèøíåâñüê³é Ìàðèí³ Âàëåð³¿âí³ 
íà âóë. Êàìåíÿð³â, 27 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ 
æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä. (Ê-28439). (Â³ä 04.01.2017 ¹ 08/231-9/ÏÐ).

81) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Õ³öêî ªâãåí³¿ Âàñèë³âí³, 
÷ëåíó ñàä³âíè÷îãî òîâàðèñòâà «Äí³ïðî-1», íà 
âóë. 51-³é Ñàäîâ³é, ä³ë. 9-â ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà äëÿ âåäåííÿ êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà. 
(Ê-24458). (Â³ä 29.03.2016 ¹ 08/231-1532/ÏÐ).

82) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðî-
åêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ãîëîâëüîâ³é Îëåí³ Ëåîí³ä³âí³ 
íà âóë. Ñóìñüê³é, 12 à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æè-
ëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä. 
(Ê-27252). (Â³ä 25.10.2016 ¹ 08/231-4435/ÏÐ).

83) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðî-
åêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ðàïë³ñ Ëþäìèë³ Àíàòîë³¿âí³ 
íà âóë Ìåæîâ³é, 2 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà 
Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æè-
ëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä. 
(Ê-26543). (Â³ä 07.06.2016 ¹ 08/231-2517/ÏÐ).

84) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Òêà÷åíêó Âàëå-
ð³þ Àíàòîë³éîâè÷ó íà âóë. Ìîñêîâñüê³é, 28-à ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-27439). (Â³ä 03.10.2016 
¹ 08/231-4079/ÏÐ).

85) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ïóñòîâ³òó Îëåãó 
Ìèõàéëîâè÷ó ó ïðîâ. 5-ìó Ðàäèñò³â, 7 ó Äåñ-
íÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà 
îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-29684). (Â³ä 27.04.2017 
¹ 08/231-1114/ÏÐ).

86) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâå-
äåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Õ³òðîâó 
Îëåãó ªâãåí³éîâè÷ó íà âóë. Ãåíåðàëà Â³òðóêà, 
8-â ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà äëÿ 
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíî-
ãî ñàðàþ-ãàðàæó. (Ê-27794). (Â³ä 31.10.2016 
¹ 08/231-4479/ÏÐ).

87) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâå-
äåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó ²âàíåíêó 
ªâãåí³þ Àíàòîë³éîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-28611). (Â³ä 12.01.2017 
¹ 08/231-132/ÏÐ).

88) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðî-
áëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ñâèðèäåíêó 
Âàäèìó Âàñèëüîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-28695). (Â³ä 12.01.2017 
¹ 08/231-134/ÏÐ).

89) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâå-
äåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ìîðîçó 
Ñåðã³þ Ãðèãîðîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-28652). (Â³ä 12.01.2017 
¹ 08/231-130/ÏÐ).

90) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâå-
äåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ìîõ³íó 
Â³êòîðó Ãåîðã³éîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-28742). (Â³ä 12.01.2017 
¹ 08/231-146/ÏÐ).

91) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâå-
äåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó ßöè-
í³ Â³êòîðó Ïåòðîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-28691). (Â³ä 12.01.2017 
¹ 08/231-139/ÏÐ).

92) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðî-
áëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè îá’ºäíàíîìó êîîïåðàòèâó ïî 
áóä³âíèöòâó òà åêñïëóàòàö³¿ êîëåêòèâíèõ àâòî-
ñòîÿíîê «Äí³ïðîâñüêèé» íà ïðîñï. Ãåíåðàëà 
Âàòóò³íà ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ 
çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó ÷ëåí³â êîîïåðàòèâó. 
(Ê-25284). (Â³ä 26.04.2016 ¹ 08/231-1972/ÏÐ).

93) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðî-
áëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ãëóùåíêó ²âàíó 
²âàíîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâó-
âàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü 
³ ñïîðóä. (Ê-28599). (Â³ä 17.01.2017 ¹ 08/231-
206/ÏÐ).

94) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðî-
áëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Áëîíñüêîìó 
ªâãåíó Âàöëàâîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-28647). (Â³ä 12.01.2017 
¹ 08/231-153/ÏÐ).

95) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâå-
äåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Òóö³ 
Ïàâëó Ãåîðã³éîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-28606). (Â³ä 12.01.2017 
¹ 08/231-151/ÏÐ).

96) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâå-
äåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Êðîéòîðó 
Ñåðã³þ Ìèðîíîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-28587). (Â³ä 17.01.2017 
¹ 08/231-218/ÏÐ).

97) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâå-
äåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Áóòó 
Îëåãó Âîëîäèìèðîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-28619). (Â³ä 12.01.2017 
¹ 08/231-150/ÏÐ).

98) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðî-
áëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Îðåíäîâñüêîìó 
Â³êòîðó Îëåêñ³éîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-28662). (Â³ä 16.01.2017 
¹ 08/231-163/ÏÐ).

99) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðî-
áëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ö³ïóõó Ðîìàíó 
²âàíîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâó-
âàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü 
³ ñïîðóä. (Ê-28623). (Â³ä 16.01.2017 ¹ 08/231-
175/ÏÐ).

100) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâå-
äåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Á³òþ-
êó Ìèêîë³ Ïåòðîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-28659). (Â³ä 17.01.2017 
¹ 08/231-214/ÏÐ).

101) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ñòðåëü÷óêó 
Ìèõàéëó Ãåííàä³éîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-28721). (Â³ä 16.01.2017 
¹ 08/231-165/ÏÐ).

102) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâå-
äåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ïåðå-
äð³þ Âàëåð³þ ²âàíîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-28697). (Â³ä 17.01.2017 
¹ 08/231-199/ÏÐ).

103) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-
íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ñàâîëþêó 
Â³òàë³þ Ìèõàéëîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-28603). (Â³ä 21.12.2016 
¹ 08/231-5039/ÏÐ).

104) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó 
âèðîáíè÷îìó ï³äïðèºìñòâó «Ì³ñüêïàëèâî» íà 
ïðîñï. Âîçç’ºäíàííÿ ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà äëÿ ðîçì³ùåííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ àâòî-
çàïðàâíîãî êîìïëåêñó (ÀÇÊ). (Ê-27343). (Â³ä 
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на 2016-2018 роки  з реалізації Стратегії розвитку міста 
Києва  до 2025 року та з оцінки результативності 

реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року 
Рішення Київської міської ради № 723/2885 від 6 липня 2017 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «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 зазначених регіональних стратегій 
і планів заходів» Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Çàòâåðäèòè çâ³ò çà 2016 ð³ê ïðî ðåçóëüòàòè 

ïðîâåäåííÿ  ìîí³òîðèíãó âèêîíàííÿ Ïëàíó çà-
õîä³â íà 2016-2018 ðîêè ç ðåàë³çàö³¿  Ñòðàòåã³¿ 
ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà äî 2025 ðîêó, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Çàòâåðäèòè çâ³ò çà 2016 ð³ê ç îö³íêè ðåçóëü-
òàòèâíîñò³ ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ì³ñòà 
Êèºâà äî 2025 ðîêó, ùî äîäàºòüñÿ.

3. 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

25.10.2016 ¹ 08/231-4444/ÏÐ).
105) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-

ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ïîíîìàðüîâó 
Îëåêñàíäðó Îëåêñàíäðîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ 
Æóëÿíè ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ 
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-28673). (Â³ä 
12.01.2017 ¹ 08/231-147/ÏÐ).

106) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîáëåí-
íÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ãåðàñèì÷óêó Þð³þ Àíàòîë³-
éîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ 
æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä. 
(Ê-28595). (Â³ä 12.01.2017 ¹ 08/231-135/ÏÐ).

107) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ä’ÿ÷óêó Îëåê-
ñàíäðó ²âàíîâè÷ó íà âóë. Ìàðøàëüñüê³é, 16 ó 
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà 
îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-27758). (Â³ä 31.10.2016 
¹ 08/231-4481/ÏÐ). 

108) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Òèìîô³ºâó 
Äìèòðó Âîëîäèìèðîâè÷ó ó ïðîâ. Ñàäîâîìó, 
2-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-27468). 
(Â³ä 03.10.2016 ¹ 08/231-4083/ÏÐ). 

109) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâå-
äåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Çàéöåâó 
Àíòîíó Þð³éîâè÷ó íà âóë. Çàë³çíè÷í³é, 30 ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-27773). (Â³ä 24.10.2016 
¹ 08/231-4408/ÏÐ). 

110) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ïîòóæíîìó 
Îëåêñàíäðó Â³êòîðîâè÷ó íà âóë. Êðóãë³é, 15 ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ âåäåí-
íÿ ñàä³âíèöòâà. (Ê-27467). (Â³ä 29.09.2016 
¹ 08/231-4043/ÏÐ). 

111) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâå-
äåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ìîñêàëþ 
Ìèêèò³ Ïåòðîâè÷ó íà âóë. Ï³äá³ðí³é, 1-à ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà 
îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-27617). (Â³ä 31.10.2016 
¹ 08/231-4480/ÏÐ). 

112) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ìîðîçó ²ãîðþ 
Â³êòîðîâè÷ó íà âóë. Ôåîäîðè Ïóøèíî¿, 29 ó Ñâÿ-
òîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà 
îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-27793). (Â³ä 21.10.2016 
¹ 08/231-4380/ÏÐ). 

113) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâå-
äåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ãóñò³ 
Âîëîäèìèðó Éîñèïîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-28696). (Â³ä 12.01.2017 
¹ 08/231-149/ÏÐ). 

114) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâå-
äåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ãåâêó 
²ãîðþ Ìèêîëàéâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-28718). (Â³ä 12.01.2017 
¹ 08/231-137/ÏÐ).

115) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâå-
äåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Áºëîóñó 
Îëåêñàíäðó Ëåîí³äîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-28572). (Â³ä 17.01.2017 
¹ 08/231-204/ÏÐ).

116) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâå-
äåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Êóíîâó 
Ïåòðó Ïåòðîâè÷ó íà âóë. 4-ò³é Çàë³çíè÷í³é, 
ä³ë. 4 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ âå-
äåííÿ ñàä³âíèöòâà. (Ê-27463). (Â³ä 27.09.2016 
¹ 08/231-3976/ÏÐ).

117) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Äåêòÿðüîâó 
Â³êòîðó Ìèêîëàéîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-28732). (Â³ä 17.01.2017 
¹ 08/231-202/ÏÐ).

118) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Øâèäêîìó 
Îëåêñàíäðó Â³êòîðîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-28740). (Â³ä 16.01.2017 
¹ 08/231-184/ÏÐ).

119) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâå-
äåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ìîðîçó 
²âàíó Àíàòîë³éîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-26017). (Â³ä 27.02.2017 
¹ 08/231-568/ÏÐ).

120) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Êðóòó Âàñèëþ 
Áîãäàíîâè÷ó íà âóë. Êîëîñêîâ³é ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâó-
âàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü 
³ ñïîðóä. (Ê-29453). (Â³ä 27.03.2017 ¹ 08/231-
835/ÏÐ).

121) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà 
ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî 
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ 
Áàííèõ Â³êòîð³¿ Ìèõàéë³âí³ íà âóë. Ë³ñí³é â Îáî-
ëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà 
îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-28144). (Â³ä 21.11.2016 
¹ 08/231-4679/ÏÐ).

122) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Äîí÷åíêó Îëåê-
ñàíäðó Âàëåíòèíîâè÷ó íà âóë. Îëåãà Ðÿáîâà, 
64-á ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-29507). 
(Â³ä 12.04.2017 ¹ 08/231-988/ÏÐ).

123) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ìåëüíèêó Âà-
ëåíòèíó Âàñèëüîâè÷ó íà ïåðåòèí³ âóëèöü Ê³îòî 
òà Ïóòèâëüñüêî¿ ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
äëÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî äà÷íîãî áóä³âíèöòâà àáî äëÿ 
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-29404). (Â³ä 
11.04.2017 ¹ 08/231-981/ÏÐ).

124) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Îë³éíèê Â³êòîð³¿ 
Ìèêîëà¿âí³ íà âóë. Ë³ñí³é â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æè-
ëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä. 
(Ê-28142). (Â³ä 22.11.2016 ¹ 08/231-4695/ÏÐ).

125) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâå-
äåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ïàöåë³ 
ßðîñëàâó Â³êòîðîâè÷ó íà âóë. Áîãàòèðñüê³é, 2 
â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíè-
öòâà ³íäèâ³äóàëüíîãî ãàðàæà. (Ê-29314). (Â³ä 
09.03.2017 ¹ 08/231-721/ÏÐ).

126) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Êîðåöüêîìó 
Ðîìàíó Ìèðîíîâè÷ó íà âóë. Ìåòðîëîã³÷í³é ó Ãî-
ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà 
îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-27682). (Â³ä 31.10.2016 
¹ 08/231-4483/ÏÐ).

127) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Êðóòó Âàñèëþ 
Áîãäàíîâè÷ó íà õóòîð³ Ðåäüêè â Îáîëîíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ äà÷íîãî áóä³âíèöòâà. 
(Ê-29444). (Â³ä 23.03.2017 ¹ 08/231-798/ÏÐ).

128) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ñòåïàíåíêî Îëüç³ 
Ñåðã³¿âí³ ó ïðîâ. Ëóãîâîìó, 60 ó Äåñíÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâó-
âàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü 
³ ñïîðóä. (Ê-29079). (Â³ä 28.02.2017 ¹ 08/231-
593/ÏÐ).

129) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Êîâàëü÷óêó 
ªâãåíó Â³òàë³éîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-28709). (Â³ä 16.01.2017 
¹08/231-168/ÏÐ). 

130) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ê³ð³ÿê Þë³¿ Âàñèë³â-
í³ ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ 
æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä. 
(Ê-28645). (Â³ä 17.01.2017 ¹08/231-203/ÏÐ). 

131) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâå-
äåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Òêà÷åíêó 
Ñåðã³þ Âîëîäèìèðîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-28634). (Â³ä 17.01.2017 
¹08/231-198/ÏÐ). 

132) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-
íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Äîìàðîâó 
²âàíó Âîëîäèìèðîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-28584). (Â³ä 16.01.2017 
¹08/231-169/ÏÐ).

133) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ëåîíîâè÷ó 
Âîëîäèìèðó Äìèòðîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æó-
ëÿíè ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ 
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-28630). (Â³ä 
11.01.2017 ¹08/231-114/ÏÐ). 

134) Ïðî â³äìîâó â íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâå-
äåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ñåí÷èëó 
Âàñèëþ Âàëåð³éîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-28582). (Â³ä 17.01.2017 
¹08/231-208/ÏÐ). 

135) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâå-
äåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Îñìà-
íîâó Åñêåíäåðó Ìóðòàçàéîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ 
Æóëÿíè ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ 
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-28628). (Â³ä 
16.01.2017 ¹08/231-171/ÏÐ).

136) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâå-
äåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Æóêó 
Ôåäîðó Ñåðã³éîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-28700). (Â³ä 16.01.2017 
¹08/231-172/ÏÐ). 

137) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ñàâîëþêó Ìè-
õàéëó Îëåêñàíäðîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-28575). (Â³ä 16.01.2017 
¹08/231-162/ÏÐ).

138) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-
íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Íåùåðåòó 
Ìèõàéëó Âàñèëüîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-28667). (Â³ä 05.01.2017 
¹08/231-56/ÏÐ).

139) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâå-
äåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Àðòþõó 
Òàðàñó Â³êòîðîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-28699). (Â³ä 16.01.2017 
¹08/231-176/ÏÐ).

140) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâå-
äåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ñóñó 
Ñâÿòîñëàâó Âîëîäèìèðîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ 
Æóëÿíè ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ 
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-28598). (Â³ä 
17.01.2017 ¹08/231-195/ÏÐ).

141) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ìîñò³ïàíó Àí-
òîíó Âîëîäèìèðîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-28579). (Â³ä 17.01.2017 
¹08/231-217/ÏÐ).

142) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Çàãîðîäíüîìó 
Îëåêñàíäðó Ìèõàéëîâè÷ó íà âóë. Òîëî÷àíñüê³é, 3 
ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-28793). (Â³ä 07.02.2017 
¹08/231-364/ÏÐ).

143) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Êóçüìåíêî ²ðèí³ 
Ìèêîëà¿âí³ íà âóë. Ë³ñí³é â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æè-
ëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä. 
(Ê-28135). (Â³ä 21.11.2016 ¹08/231-4678/ÏÐ).

144) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ìèòðîôàíîâó 
Ìàêñèìó Îëåãîâè÷ó ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ 
æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä. 
(Ê-29061). (Â³ä 22.03.2017 ¹ 08/231-789/ÏÐ).

145) Ïðî âèçíàííÿ òàêèì, ùî âòðàòèëî 
÷èíí³ñòü, ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 
28.07.2016 ¹952/952 «Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìà-
äÿíö³ Ëóêè÷åâ³é ²ðèí³ Âîëîäèìèð³âí³ ó ïðèâàòíó 
âëàñí³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà òà 
îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó 4-ìó ïðîâ. Ñàäîâîìó, 4 ó 
Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà». (À-23074). (Â³ä 
11.04.2017 ¹ 08/231-980/ÏÐ). 

146) Ïðî ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó îðåíäè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 18.07.2005 ¹ 78-6-00287, 
óêëàäåíîãî ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà 
Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ ïðîôñï³ëîê äëÿ åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ñïåö³àë³çîâàíî¿ 
äèòÿ÷î-þíàöüêî¿ ñïîðòèâíî¿ øêîëè îë³ìï³éñüêîãî 
ðåçåðâó ç â³òðèëüíîãî ñïîðòó íà âóë. Ïðèð³÷-
í³é, 30 (çàòîêà Ñîáà÷å ãèðëî) â Îáîëîíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà. (À-22656). (Â³ä 28.09.2016 
¹ 08/231-4008/ÏÐ).

147) Ðîçãëÿä ì³ñöåâî¿ ³í³ö³àòèâè ùîäî ðîç³-
ðâàííÿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
â³ä 05.05.2004 ¹91-6-00251 (ç³ çì³íàìè â³ä 
04.05.2016), óêëàäåíîãî ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ 
ðàäîþ òà ïðèâàòíèì ï³äïðèºìñòâîì «²íòåðñåðâ³ñ -
2009» íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 01.10.2015 ¹89/1992. 

148) Ðîçãëÿä ì³ñöåâî¿ ³í³ö³àòèâè (â³ä 21.04.2017 
âõ. ¹08/ÊÎ-4292) ùîäî áóä³âíèöòâà çàãàëüíî-
îñâ³òíüîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ²-²²² ñòóïåí³â ó 
20-ìó ì³êðîðàéîí³ æèòëîâîãî ìàñèâó Âèãóð³âùè-
íà-Òðîºùèíà ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà. 

149) Ïðî â³äìîâó ó ïîíîâëåíí³ ÒÎÂ «Öåíòðî-
áóäñåðâ³ñ» äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó 
ç âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè 
òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà ïðîñï. Àë³øåðà Íà-
âî¿, 55 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Â³ä 
30.03.2017 ¹08/231-868/ÏÐ. 

150) Ïðî óòâîðåííÿ êîìóíàëüíîãî äîøê³ëü-
íîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó (äèòÿ÷èé ñàäîê) ¹ 48 
Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà. (Â³ä 14.06.2017 
¹08/231-1476/ÏÐ.

151) Ïðî íàäàííÿ óïðàâë³ííþ îñâ³òè Äàðíèöü-
êî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ 
òà îáñëóãîâóâàííÿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè 
ó 10-îìó ì³êðîðàéîí³ æèòëîâîãî ìàñèâó Îñî-
êîðêè ä³ë.65, 66 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
(Ä-7727). (Â³ä 15.06.2017 ¹08/231-1511/ÏÐ). 

152) Ïðî çâåðíåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè äî 
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ñòîñîâíî íåîáõ³äíîñò³ 
ïðèéíÿòòÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ðàòèô³êàö³þ 
Êîíâåíö³¿ Ðàäè ªâðîïè ïðî çàïîá³ãàííÿ íàñèëü-
ñòâó ñòîñîâíî æ³íîê ³ äîìàøíüîìó íàñèëüñòâó 
òà áîðîòüáó ³ç öèìè ÿâèùàìè» (Ñòàìáóëüñüêà 
êîíâåíö³ÿ). (Â³ä 23.05.2017 ¹08/231-1332/ÏÐ. 

153) Ïðî íåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ãðóäíÿ 2016 ðîêó ¹ 787/1791 
(Â³ä 06.07.2017 ¹ 08/231-1590/ÏÐ). 

154) Ïðî ñòâîðåííÿ êîìóíàëüíî¿ áþäæåòíî¿ 
óñòàíîâè «Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð äîïîìîãè 
ó÷àñíèêàì àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿» (Â³ä 
26.05.2017 ¹08/231-1346/ÏÐ. 

155) Ïðî çì³íó íàéìåíóâàííÿ êîìóíàëüíîãî 
óí³òàðíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ 
«Æèòëî³íâåñò» âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) òà çá³ëüøåííÿ ñòàòóòíîãî êàï³òàëó. 
(Â³ä 15.06.2017 ¹08/231-1510/ÏÐ. 

156) Ïðî âíåñåííÿ çì³í ó äîäàòîê äî ð³øåííÿ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23.02.2017 ¹ 950/1954 
«Ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà ºäèíîìó ïðåòåíäåíòó íà ïðàâî 
îðåíäè» (Â³ä 23.05.2017 ¹08/231-1332/ÏÐ). 

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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Додаток 1
до рішення Київської міської ради

від 06.07.2017 р. № 723/2885

ЗВІТ за 2016 рік*
про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів на 2016-2018 роки 

з реалізації  Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Програма економічного зростання

Підвищення ста-
тусу міста Києва 
на міжнародній 
арені як міста, 
привабливого 
для здійснення 
бізнесу, залучен-
ня інвестицій, 
туризму

1.1.1. Участь у національних 
та закордонних виставкових 
заходах

м. Київ 2016-2018 2016-2018 Бюджет 
м. Києва

2559,9 2559,9 3100,0 2559,9 9300,0 2559,9 Кількість 
в’їзних 
туристів,  
млн осіб

1,2 фактична 
інформація 
буде відома 
після фор-
мування зві-
ту  органами 
статистики – 
після квітня 
2017 р.

-1,2 82,6 Відсутність 
Державної цільової 
програми розвитку 
туризму в Україні

Сприятливе 
інвестиційне се-
редовище міста

1.2.1. Підвищення квалі-
фікації (здобуття знань 
і практичних навичок) 
працівників виконавчого 
органу Київської міської 
ради (Київської міської 
державної адміністрації) 
у сфері підготовки та 
просування інвестиційних 
і зовнішньоекономічних 
пропозицій міста Києва

м. Київ 2016-2018 2016-2018 - - - 500,0 - 2000,0 - Кількість 
проведених 
семінарів, 
од./ кількість 
осіб, які 
підвищили 
кваліфікацію

4/50 4/78 0/+28 - Відсутність фінан-
сування

Створення інно-
ваційного міста

1.3.1. Організація вироб-
ництва імпортозаміщуючої 
продукції

м. Київ 2016-2018 2016-2018 - - - 1095,0 - 3285,0 - Кількість 
нових видів 
продукції, од

100 0 -100 - Відсутність фінан-
сування

1.3.2. Впровадження енер-
гозберігаючих технологій

м. Київ 2016-2018 2016-2018 - - - 17254,0 - 17254,0 - Кількість  
маловідход-
них, ресур-
созберігаю-
чих 
техноло-гіч-
них процесів, 
од 

20 0 -20 - Відсутність фінасу-
вання

Підвищення 
енергоефектив-
ності          
м. Києва

1.4.1. Комплексна термо-
санація будівель бюджетної 
сфери м. Києва

м. Київ 2013-2018 2013-2021 Кошти МФО, 
бюджет 
м. Києва

189865,9 61198,4 397233,0 69892,1 514166,8 186825,9 Кількість 
будівель, од.   
2016 р., од.

86 
у 2021 р.
6

20      

5

-66   

-1

 17,6

1.4.2. Модернізація систем 
освітлення будівель бюджет-
ної сфери м. Києва

м. Київ 2013-2017 2013-2017 Кошти МФО, 
бюджет 
м. Києва

23242,2 14396,8 158500,0 14480,9 163817,0 19798,4 Кількість 
будівель, од.   
2016 р., од.

33 
у 2017 р. 
15

     

15

    

0

 9,1

1.4.4. Реконструкція систем 
гарячого водопостачання 
закладів бюджетної сфери із 
застосуванням відновлюва-
них джерел енергії

м. Київ 2016-2017 2016-2017 Бюджет  
м. Києва

300,0 300,0 46240,0 300,0 46240,0 300,0 Кількість 
закладів, од.  
2016 р. розроб-
ка  ПКД, од.

12   

12

   

12

   

0

  0,7

Впровадження 
сучасних техно-
логій міського 
управління

1.5.1. Створення єдиної 
інформаційно-аналітичної 
системи фінансового плану-
вання м. Києва

м. Київ 2015-2018 - - - - 8300,0 - 9400,0 - Кількість 
створених 
ІТС, од.

1 0 -1 - Відсутність фінан-
сування

1.5.2. Створення та 
впровадження комплексної 
інформаційно-аналітич-
ної системи управління 
фінансово-господарською 
діяльністю в м. Києві

м. Київ 2016-2018 2016-2018 Бюджет  
м. Києва

4491,0 4491,0 4500,0 4491,0 9500,0 4491,0 Кількість 
створених 
ІТС, од.

1 1 0 99,8

1.5.3. Створення інформа-
ційно-аналітичної системи 
«Управління майновим 
комплексом територіальної 
громади міста Києва»

м. Київ 2016-2018 2016-2018 Бюджет  
м. Києва

5850,0 5850,0 6500,0 6750,0 8000,0 6750,0 Кількість 
створених 
ІТС, од.

1 1 0 86,7

1.5.4. Створення програмно-
апаратної платформи для 
надання електронних послуг

м. Київ 2016-2018 2016-2018 Бюджет  
м. Києва

370,0 370,0 3200,0 370,0 4900,0 370,0 Кількість 
створених 
ІТС, од.

1 1 0 11,5 Надано послуги по 
1-й черзі впрова-
дження проекту. Ви-
конавець 2-ї черги 
відмовився від вико-
нання зобов’язань у 
зв’язку із стислими 
термінами. Відміне-
но торги.

1.5.5. Створення інформа-
ційно-аналітичної системи 
«Електронна медицина»

м. Київ 2015-2018 2015-2018 Бюджет  
м. Києва

5160,0 4860,0 10000,0* 4860,0 18000,0 4860,0 Кількість 
створених 
ІТС, од.

1 1 0 48,6 */Виконання розпо-
чато у 2015 р., сума 
запланованих коштів 
перерозподілена

1.5.6. Створення інформа-
ційно-телекомунікаційної 
системи «Цифрова освіта»

м. Київ 2016-2018 - - - - 9700,0 - 10000,0 - Кількість 
створених 
ІТС, од.

1 1 0 - Відсутність фінан-
сування

1.5.7. Розробка та впрова-
дження системи оповіщення 
при надзвичайних ситуаціях

м. Київ 2016-2018 2016-2018 Бюджет  
м. Києва

2994,0 2994,0 3000,0 2994,0 5400,0 2994,0 Кількість 
створених 
ІТС, од.

1 1 0 99,8

1.5.8. Створення програм-
но-апаратної платформи 
«Електронне паркування»

м. Київ 2016-2018 - - - - 2000,0 - 3900,0 - Кількість 
створених 
ІТС, од.

1 0 -1 - Відсутність фінан-
сування

2. Програма підвищення комфорту життя
Модернізація 
інженерної інф-
раструктури            

2.1.1. Реконструкція 
дюкерних переходів через 
р. Дніпро

м. Київ 2012-2021 2012-2021 Бюджет 
м. Києва

8672,1 - 70377,7 672,9 76126,4 6421,6 Дюкерні 
переходи, од.  
2016 р. Експ. 
звіт, од.

7 
у 2021 
році  
1

    

1

    

0

  1 Обмеженість фінан-
сування у 2016 році

2.1.2. Будівництво Другої 
нитки головного міського 
каналізаційного колектора 
в м. Києві

Право-
бережна 
частина  
м.Києва

1993-2017 1993-2017 Бюджет м. 
Києва, ДФРР

1155615,3 1168,6 295131,5 273304,2 960745,6 937517,5 Каналіза-
ційний 
колектор, км  
2016 р., м

9,77 
у 2017 
році  
170

    

170

    

0

  92,6

2.1.3. Реконструкція та 
технічне переоснащення 
полігону твердих побутових 
відходів № 5 в с. Підгірці 
Обухівського району Київ-
ської області

Територія 
м.Києва, 
с. Підгірці 
Обухів-
ського 
р-ну 
Київської 
обл.

2013-2017 2013-2019 Бюджет 
м. Києва

20044,9 128,0 13000,0 128,0 32916,9 20044,9 Тверді побу-
тові відходи,  
млн куб. м  
2016 р., Експ.
звіт, од.

11 
у 2019 р. 

1

     

0

     

-1

  1 Проводиться усу-
нення зауважень до 
експертного звіту

2.1.4. Перша черга будівни-
цтва споруд артезіанського 
водопостачання житлового 
масиву Осокорки Північні

Ж/м 
Осо-корки 
Північні;  
м-ни По-
зняки, Бе-
резняки, 
Харків-
ський та 
Стара 
Дарниця 
м.Києва  

1994-2018 1994-2018 Бюджет  
м. Києва

91286,3 - 1000,0 383,0 91067,3 90450,3 Водопрово-
ди, км   
2016 р. Експ.
звіт, од.

7,3 
у 2018 
році  
1

    

0

    

-1

  38,3 Проводилося повне 
обстеження об’єкта

2.1.5. Будівництво системи 
хімічного очищення 
димових газів на філіалі 
«Завод «Енергія»  ПАТ 
«КИЇВЕНЕРГО»

Дарниць-
кий р-н 
м. Києва

2013-2018 2013-2019 Бюджет  
м. Києва

1117,2 - 156015,0 - 157132,2 1117,2 Очисні спо-
руди, т/добу  
2016 р. Експ.
звіт, од.

27 
у 2019 
році  
1

    

0

    

-1

- Згідно з отримани-
ми зауваженнями 
ДП «Укрдержек-
спертиза» проект 
потребує суттєвого 
коригування

2.1.7. Поводження з тверди-
ми побутовими відходами 
у м. Києві

м. Київ 2016-2018 2016-2018 - - - 500000,0 - 1800000,0 - Частка 
переробки 
ТПВ, %

15 14 -1 - Відсутність фінан-
сування

2.1.8. Поліпшення водовід-
ведення приватного сектора 
Олександрівської Слобідки 
у Солом’янському районі

Солом’ян- 
ський р-н 
м. Києва

2005 –2017 2005 –2017 Бюджет  
м. Києва

35000,0 17846,0 18367,8 17846,0 35518,6 34996,8 Кількість 
проектів, од.

1 1 0 97,2
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2.1.9. Реконструкція споруд 
очистки стічних каналіза-
ційних вод і будівництво 
технологічної лінії по 
обробці та утилізації осадів 
Бортницької станції аерації. 
Перша черга. Пусковий 
комплекс 5. Підготовчі 
роботи

м. Київ та  
міста-са-
теліти

2016-2017 2016-2017 ДФРР, 
Державний 
бюджет, 
Державний 
фонд навко-
лишнього 
природного 
середовища, 
бюджет 
м. Києва

165114,5 69,7 95156,6 94898,5 165227,8 165227,8 Частка 
переоблад-
наних систем 
екологічно 
небезпечних 
каналіза-
ційних та 
очисних 
споруд, %

75 у 
2025 
році

15 -60 99,7

Модернізація 
транспортної 
інфраструктури                                                    

2.2.1. Розвиток велосипедної 
інфраструктури Києва та 
популяризація велотран-
спорту

м. Київ 2015-2018 2015-2018 Бюджет  
м. Києва

9700,0 9700,0 9700,0 9432,6 22028,4 21761,0 Збудовано 
велодорі-
жок, км

4,2 4,2 0 97,2

2.2.2. Оновлення рухомого 
складу в рамках реалізації 
сценаріїв А та В, розробле-
них експертами Світового 
Банку,  з реорганізації мере-
жі громадського транспорту 
м. Києва 

м. Київ 2016-2018 2016-2018 Бюджет   
м. Києва, 
ЄБРР

1068100,3 1068100,3 2169000,0 1068100,3 2169000,0 1068100,3 Придбання 
транспорт-
них засобів, 
од.: трамваїв 
тролейбусів  
автобусів 

63 
215 
235

11 
26 
50

    -52 
-189 
-185

    49,2 Рухомий склад заку-
плено відповідно до 
бюджетних призна-
чень, встановлених 
на 2016 рік, крім 
того, за рахунок 
коштів ЄБРР – 21 
тролейбус на суму  
388978,5 тис.грн

2.2.7. Будівництво тролей-
бусних ліній

м. Київ 2017-2020 2017-2020 Бюджет  
м. Києва

3538,5 3538,5 58800,0 1640,2 59709,4 2549,6 Довжина 
побудованих 
тролейбус-
них ліній, км

15,2 у 
2020 
р.

- - 2,8 Виконувалися 
проектні роботи 
по 3-х об’єктах 
з будівництва 
тролейбусних ліній 
в межах бюджетних 
призначень на 2016 
р. Будівництво роз-
почнеться у 2017 р.

2.2.8. Будівництво тран-
спортних пересадочних 
вузлів з терміналами

м. Київ 2017-2020 2017-2020 Бюджет  
м. Києва

3367,5 3367,5 197220,0 2096,8 197220,0 2096,8 Кількість 
пересадоч-
них вузлів, 
од.

3 у 
2020 р.

- - 1,1 Виконувалися про-
ектні роботи по 3-х 
об’єктах з будівни-
цтва транспортних 
пересадочних вузлів 
в межах бюджетних 
призначень на 2016 
р. Будівництво роз-
почнеться у 2017 р.

2.2.11. Будівництво По-
дільсько-Вигурівської лінії 
Київського метрополітену

м. Київ 2017-2023 2017-2023 Бюджет  м. 
Києва

48096,5 - 3505560,0 - 3553656,5 48096,5 Довжина 
лінії, км  
Коригування 
ПКД, од.

20,8 у 
2023 р.  
1

-   
0

-   
-1

- Роботи з коригу-
вання ПКД у 2016 
р. не проводилися. 
Конкурсні торги 
14.12.2016 відмінено 
відповідно до чин-
ного законодавства 
(не надано жодної 
пропозиції)

2.2.12. Будівництво 
Сирецько-Печерської лінії 
метрополітену на ж/м Ви-
ноградар – Вітряні гори

м. Київ 2017-2020 2017-2020 Бюджет  
м. Києва

31426,4 31426,4 2733300,0 31426,4 2733300,0 31426,9 Довжина 
лінії, км  
Виготовлен-
ня ТЕО, од.

2,9 у 
2020 р.
1

-   
1

-   
0

  1,1 У 2016 році роз-
роблено ТЕО. 
Будівельні рооти 
передбачено розпо-
чати у 2017 р.

2.2.13. Придбання вагонів 
метрополітену

м. Київ 2016-2018 2016-2018 Бюджет  
м. Києва, 
інші 

- - 1662200,0 - 1662200,0 - Придбання 
нових ваго-
нів, од.

709 - -709 - Відсутність фінан-
сування

2.2.14. Капітальне будів-
ництво та модернізація 
Київського метрополітену

м. Київ 2012-2019 2012-2019 Бюджет  
м. Києва, 
власні кошти 
підприєм-
ства

107218,2 63133,0 536245,1 63133,0 580330,3 107218,2 Довжина 
ділянки, м   
Виготовлен-
ня ПКД (про-
типожежний 
захист), од

6058,3 у 
2019 р.
  
1

2588,6    
1

-3469,7    
0

  11,8 Роботи у 2016 році 
виконані в повному 
обсязі в межах 
бюджетних при-
значень

2.2.15. Будівництво та 
реконструкція вулично-до-
рожньої мережі

м. Київ 2004-2020 2004-2020 Бюджет  
м. Києва

1792334,9 277291,2 2133900,0 512617,0 3413617,9 1792334,9 Середня 
швидкість 
руху на-
земного 
транспорту 
в години пік, 
км/год. 

40 у 
2025 р.

29 -11 24,0 У 2016 р. виконува-
лися будівельні та 
проектні роботи на 
27 об’єктах в межах 
бюджетних при-
значень, з них – на 
13 об’єктах роботи 
передбачено розпо-
чати у 2017 р.

2.2.16. Завершення 
будівництва Подільського 
мостового переходу

м. Київ 2004-2020 2004-2020 Бюджет  
м. Києва

3746234,9 61698,7 828765,0 61808,6 4513191,3 3746234,9 Довжина, км   
Перезатверд-
ження ПКД, 
од.

10,2 у 
2020 р.
1

1,4   
1

-8,8   
0

7,5 Роботи у  2016 р. 
виконані в повному 
обсязі в межах 
бюджетних при-
значень

2.2.17. Будівництво магі-
стралі загальноміського 
значення: Нивки – Теличка 
– Бровари

м. Київ 2016-2018 2016-2018 - - - 234000,0 - 234000,0 - Виготовлен-
ня ПКД, од.

1 - -1 - Відсутність фінан-
сування

2.2.19. Розвиток паркуваль-
ного простору міста Києва

м. Київ 2016-2018 2016-2018 - - - 299726,4 - 299726,4 - Організація 
перехоплю-
ючих пар-
кінгів, од.

5 - -5 - Відсутність фінан-
сування

2.2.21. Інформатизація міста 
Києва

м. Київ 2016-2018 2016-2018 Бюджет  
м. Києва

350,0 350,0 467444,0 350,0 467444,0 350,0 Створення 
єдиних 
інформацій-
но-комуніка-
ційних 
систем, од.

1 1 0 0,07

2.2.22. Впровадження інте-
лектуальних транспортних 
систем на вулично-дорож-
ній мережі міста Києва

м. Київ 2016-2018 2016-2018 - - - 2000000,0 - 2000000,0 - Виготовлен-
ня ПКД, од. 

1 - -1 - Відсутність фінан-
сування

2.2.23. Розвиток Між-
народного аеропорту «Київ» 
(Жуляни);

м. Київ 2016-2018 2016-2018 Власні кошти 
підприєм-
ства

- - 89500,0 - 89500,0 - Збудована 
аварійно-
рятувальна 
станція, од.

1 - -1 Відсутність фінан-
сування

2.2.25. Будівництво Великої 
Окружної дороги на ділянці від 
проспекту Маршала Рокоссов-
ського до вул.Богатир-ської з 
будівництвом транспортної 
розв�язки в різних рівнях

м. Київ 2013 -2019 2013 - 2019 Бюджет 
м. Києва

349608,7 326124,6 15050,0 4811,3 40031,6 29792,9 Середня 
швидкість 
руху наземно-
го транспорту 
в години пік, 
км/год. 

40 у 
2025 р.

29 -11 32 Роботи з проекту-
вання будівництва у 
2016 р. проводилися 
відповідно до бю-
джетних призначень

Систематичне 
просування здо-
рового способу 
життя

2.4.1. Молодіжне табору-
вання

м. Київ 2016-2018 2017-2018 - - - 9853,8 - - - Кількість під-
готовлених 
волонтер-
ських кадрів, 
тис.осіб

858 - -858 - Відсутність фінан-
сування

2.4.2. Будівництво спор-
тивного комплексу в парку 
«Партизанська слава» на 
вул. Тростянецькій, 60

Дарниць-
кий р-н м. 
Києва

2016-2018 2017-2018 - - - 15000,0 - - - Кількість 
вихованців,  
тис.чол.

15 - -15 - Відсутність фінан-
сування

2.4.3. Будівництво центру 
олімпійської підготовки 
з водних видів спорту - 
водноспортивного стадіону 
на Трухановому острові 
(акваторія Матвіївської 
затоки)

м. Київ 2016-2018 2017-2018 - - - 10000,0 - - - Кількість 
осіб, охопле-
них спортом, 
чол.

2500 - -2500 - Відсутність фінан-
сування

2.4.4. Будівництво спортив-
ного комплексу у складі: 
плавальний басейн, льодова 
арена, ігровий зал, спортив-
ний зал для занять видами 
єдиноборств

Деснян-
ський р-н 
м. Києва

2016-2018 2017-2018 - - - 15000,0 - - - Кількість 
осіб, залуче-
них до занять 
спортом, чол.

3500 - -3500 - Відсутність фінан-
сування 

Зниження не-
гативного впливу 
на навколишнє 
середовище

2.5.1. Демеркуризація 
території ВАТ «Радикал», 
розташованого на території 
Деснянського району м. Києва

м. Київ 2016 -2018 2016-2018 - - - 423500,0 - 1271390,0 - Площа 
очищеної 
території, га

0,5 0 -0,5 - Відсутність фінан-
сування

2.5.2. Чиста вода м. Київ 2016 -2018 2016-2018 Бюджет  
м. Києва, 
кошти інвес-
торів

- - 5000,0 - 5000,0 - Придбане 
обладнання

123 - -123 - Відсутність фінан-
сування

2.5.3. Створення нових 
зелених зон відпочинку

м. Київ 2016 -2018 2016 -2018 Бюджет  
м. Києва

64862,92 64862,92 20000,0 55631,8 72000,0 55631,8 Кількість 
об’єктів 
капітального 
ремонту, од.

62 58 -4 77,2 Неповне виконання 
у зв’язку з сезонніс-
тю робіт

Створення уні-
кальної культур-
ної атмосфери            

2.6.1. Реставрація та реабілітація 
будівлі з технічним пере-
оснащенням і реконструкцією 
прибудови театрально-видо-
вищного закладу культури 
«Київський академічний театр 
оперети» на вул. Червоноармій-
ській, 53/3  у Печерському 
районі м.Києва (1черга)

м. Київ 2011- 2020 2011- 2020 Бюджет  
м. Києва

63687,7 25800,0 21285,0 25800,0 66590,3 63687,7 Кількість 
відвідувань 
театрів на 
мешканця, 
відвідувачів/
мешканця

0,242 0,250 +0,008 121
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№ 
з/п

Напрям Найменування індикатора, одиниця виміру Прогнозоване 
значення індика-
тора на 2016 рік

Фактичне значення індика-
тора на 2016 рік

Стан виконання індикатора (з 
порівняльною оцінкою фактич-

ного значення і прогнозного 
значення) (високий/ середній/ 

низький)

Проблемні питання, їх вплив на досягнення прогнозного значення індикатора (з поясненням причини їх виникнення 
та зазначенням механізму вирішення)

1 Стратегічні цілі Середнє щорічне зростання реального ВРП, 
% / рік

6,01 2,512 (очік.) низький –

2 Стратегічні цілі Наявний дохід у розрахунку на одну особу, 
грн

59079* 75794,413 (2015 рік) досягнуто –

3 Загальні Постійне населення, млн осіб 2,891 2,8714 (січ.-лист. 2016) високий –

4 Загальні Площа міста, тис. га 846 84 високий –

5 Економіка Кумулятивні прямі іноземні інвестиції на од-
ного постійного жителя, тис. євро/мешканця

9,41 7,715 (січ.-вер. 2016) середній – Національна валюта, що девальвує; 
– зростаючий рівень інфляції; 
– негативна курсова різниця при перерахунку іноземної валюти в процесі внесення/виведення іноземного капіталу; 
– відсутність результату за реальними кроками в проголошених реформах; 
– відсутність дієвого механізму реалізації інвестиційних проектів у сфері державно-приватного партнерства 

6 Економіка Капітальні інвестиції на рік, тис. грн/ 
мешканця

9,31 20,515 (січ.-вер. 2016) високий –

7 Економіка Доля малих підприємств у реалізованій про-
дукції міста, %

7,52 1516 (2015 р.) високий –

8 Економіка Валовий регіональний продукт (у фактичних 
цінах) у розрахунку на одну особу, тис. грн/
мешканця

130,2* 192,117 (очік.) досягнуто –

9 Економіка Обсяг прямих іноземних інвестицій у роз-
рахунку на одну особу, доларів США

10720* 8623,515 (січ.-вер. 2016) середній –

10 Економіка Експорт товарів у розрахунку на одну особу, 
доларів США

4654* 2635,818 (січ.-лист. 2016) низький Проблемні питання: 
– недостатня конкурентоспроможність вітчизняних товарів на світових міжнародних ринках; 
– диверсифікація ринків збуту не повною мірою компенсувала поставки продукції на традиційні напрями. 
Для підвищення конкурентоспроможності продукції та збільшення поставок на світові ринки: 
– функціонує Київський інвестиційний веб-портал «Іnvestinkyiv», на якому розміщується інформація щодо інвести-
ційних та комерційних пропозицій київських підприємств для вітчизняних та іноземних контрагентів; 
– підготовлено розпорядження КМДА від 29.12.2016 № 1372 «Про затвердження Плану заходів з просування інвести-
ційного та зовнішньоекономічного іміджу міста Києва на 2016-2017 роки»

11 Економіка Кількість малих підприємств у розрахунку 
на 10 тис. наявного населення, одиниць

289* 29016 (2015 рік) досягнуто –

12 Економіка Кількість середніх підприємств у розрахунку 
на 10 тис. наявного населення, одиниць

15* 1116 (2015 рік) середній –

13 Економіка Обсяг реалізованої інноваційної продукції, 
відсотків загального обсягу реалізованої 
промислової продукції, %

7,5* 0,416 (2015 рік) низький З 2015 року змінився порядок організації збирання та оброблення інформації щодо інноваційної діяльності промисло-
вих підприємств відповідно до наказів Державної служби статистики від 10.11.2015 № 319 «Про затвердження форми 
державного статистичного спостереження № 1 інновація (річна) «Обстеження інноваційної діяльності промислового 
підприємства» та від 28.12.2015 № 369 «Про внесення змін до Методологічних положень зі статистики інноваційної 
діяльності», що вплинуло на результативну частину значень показників

14 Економіка Середньомісячна заробітна плата (номі-
нальна), грн 

6893* 8648 досягнуто –

15 Транспорт Довжина ліній громадського транспорту, 
км/10000 осіб

15,63 13,13 високий –

16 Транспорт Щільність вулично-магістральної мережі, 
км/км² 

2,53 2,123 середній –

17 Транспорт Кількість постраждалих в аваріях, осіб/км 1,63 2,33 низький Висока швидкість пересування індивідуального транспорту; відсутність належної культури автомобілістів та ін. 
учасників дорожнього руху

18 Транспорт Розподіл пасажиропотоку за видами 
транспорту, доля громадського/приватного/
альтернативного

40/25/353 37/30/333 середній –

19 Транспорт Середня швидкість руху наземного гро-
мадського та автомобільного транспорту в 
години пік, км/год

353 17,53 середній Запарковані автомобілями крайні смуги та під’їзди до зупинок громадського транспорту; рух індивідуального авто-
транспорту по виділених смугах громадського транспорту. Є потреба у введенні відеофіксації порушень ПДР

20 Транспорт Площа доріг, що потребують ремонту, % 353 603 середній –

21 ЖКГ Протяжність ел. розподільних мереж, 
км/1000 осіб

5,04 4,544 високий –

22 ЖКГ Щільність ел. розподільних мереж, км/км² 16,74 15,54 високий –

23 ЖКГ Протяжність водогонів, км/1000 осіб 1,74 1,54 середній –

24 ЖКГ Щільність водогонів, км/км² 5,74 5,14 середній –

25 ЖКГ Протяжність канал. мереж, км/1000 осіб 1,24 0,924 середній –

26 ЖКГ Щільність канал. мереж, км/км² 4,04 3,24 середній –

27 ЖКГ Доля втрат води від загального споживан-
ня, %

154 18,64 низький –

28 ЖКГ Ступінь зношеності електричних трансфор-
маторних підстанцій, %

414 67,24 низький –

29 ЖКГ Ступінь зношеності тепломереж, % 524 69,44 низький –

30 ЖКГ Ступінь зношеності Деснянської і Дніпров-
ської водозабірних станцій, %

454 90/894 низький –

31 ЖКГ Частина будинків, зношених більш ніж на 
40 %, %

104 –21 – –

* çâ³ò íàâåäåíî çà ïðîåêòàìè, çà ÿêèìè â³äïîâ³äíî äî Ïëàíó çàõîä³â íà 2016-2018 ðîêè ç ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà äî 2025 ðîêó ïëàíóâàëîñü ô³íàíñóâàííÿ ó 2016 ðîö³
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà

Â. Êëè÷êî

2.6.2. Реставрація з присто-
суванням під розміщення 
Державного спеціалізовано-
го мистецького навчального 
закладу «Київська дитяча 
школа мистецтв 
№ 2 ім.М.І.Вериківського» 
об’єкта на вул. Воровського, 
2 з прибудовою до нього 
концертної зали

м. Київ 2005 -  2018 2005 -  2018 Бюджет  
м. Києва

57257,7 7810,0 6010,0 7810,0 55457,7 57257,7 Кількість 
місць 
концертної 
зали, од.

300  у 
2018 
році

- - 130

Високоякісна, 
доступна освіта, 
що відповідає ви-
могам  ринку

2.7.1. «Оновлена школа» – 
зміцнення та вдосконалення 
матеріально-технічної бази 
загальноосвітніх навчаль-
них закладів міста

м. Київ 2016- 2018 2016- 2018 ДФРР, 
бюджет 
м. Києва

5148,0 5148,0 43450,4 87155,2 143820,7 87155,2 Освоєння 
коштів, тис.
грн.

143821,7 87155,2 -230975,9 • у 2 р.

Підвищення 
безпеки та со-
ціального захисту 
населення

2.8.1. Забезпечення житлом 
осіб з числа дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьків-
ського піклування

м. Київ 2016- 2018 2016- 2018 Бюджет  
м. Києва

- - 65765,1 - 197295,2 - Отримання 
житла, осіб

375 - -375 - Відсутність фінан-
сування

2.8.2. Забезпечення житлом 
громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов, 
на 2016-2018 рр.

м. Київ 2016- 2018 2016- 2018 Бюджет  
м.Києва, 
державний 
бюджет, 
кошти на-
селення

- - 511906,7 511906,7 511906,7 511906,7 Квартир, 
придбаних 
для по-
дальшого 
розподілу 
черговикам, 
од.

455 455 0 100,0

2.8.3 Ведення обліку 
громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов

м. Київ 2016- 2018 2016- 2018 Не потребує 
фінансу-
вання

- - - - - - Кількість 
квартирних 
справ, од. 
на 01.01.2016 
на 01.01.2017

- 
-

67042 
68521

+ 
1479

- 
-

Протягом року 
відповідно до вимог 
Житлового кодексу 
квартирні справи 
упорядко-вуються, 
перегляда-ються та 
опрацьо-вуються 
(ф.3, термін дії пільг 
тощо)

Додаток 2
до рішення Київської міської ради

від 06.07.2017 № 723/2885

ЗВІТ за 2016 рік
з оцінки результативності реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року
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32 ЖКГ Рівень обладнання загальної площі 
житлового фонду водопроводом у міській 
місцевості, %

99,3* 1004 досягнуто –

33 Екологія Викиди шкідливих речовин, т/км²/рік 2755 20519 (2015 рік) високий –

34 Екологія Доля переробки ТПВ, % 154 144 середній Відсутня законодавча база щодо переробки відходів

35 Екологія Частка переобладнаних систем екологічно 
небезпечних каналізаційних та очисних 
споруд, %

454 25,24 середній –

36 Екологія Відсоток регенерованих забруднених 
територій, %

– –22 – –

37 Екологія Частка підприємств, які використовують 
процедури екологічного і соціального управ-
ління (ISO 14000), %

– –22 – –

38 Екологія Забезпеченість зеленими зонами загального 
користування, м²/мешканця 

185 21,6 (на 31.12.2016) високий –

39 Екологія Питома вага утилізованих відходів, відсотків 
загальної кількості утворених відходів, %

9,5* 2216 досягнуто Обмежена потужність заводу «Енергія», не впроваджено систему хімічного очищення димових газів

40 Екологія Площа земель природно-заповідного фонду, 
тис. га

15,9* 13,36 середній –

41 Екологія Питома вага площі природно-заповідного 
фонду до площі адміністративно-територі-
альної одиниці, %

19* 15,96 середній –

42 Культура Кількість відвідувань музеїв на мешканця, 
відвідувачів/ мешканців міста

0,3557 0,3497 високий –

43 Культура Кількість відвідувань театрів на мешканця, 
відвідувачів/мешканців міста

0,2427 0,2507 високий –

44 Культура Кількість галерей, галерей/100000 осіб – –23 – –

45 Туризм Кількість в’їзних туристів, млн осіб 1,21 1,113 (2015 рік) високий Недостатня популяризація туристичного потенціалу м. Києва в Україні та за кордоном. Відсутність державної цільо-
вої програми розвитку туризму в Україні 

46 Туризм Середня тривалість перебування, днів 2,21 1,913 (2015 рік) середній –

47 Туризм Кількість номерів у готелях (закладах роз-
міщення),  тис. од.

10,71 11,613 (2015 рік) високий –

48 Туризм Середньорічне завантаження номерного 
фонду, %

291 2713 (2015 рік) середній –

49 Туризм Частка доходів від туризму в ВРП, % 1,41 1,413 (2015 рік) високий –

50 Охорона здоров’я Очікувана тривалість життя при народжен-
ні, років

73,88 74,020 (очік.) високий Актуальними залишаються питання, що потребують нагального вирішення: 
1) висока питома вага смертності населення від хвороб кровообігу та онкологічних захворювань у працездатному віці; 
2) недостатні можливості для підвищення рівня охоплення населення заходами зі своєчасного  виявлення та про-
філактики соціально-небезпечних хвороб; 
3) високий відсоток морально застарілої матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я; 
4) кадрове забезпечення закладів охорони здоров’я. Для досягнення прогнозованих показників по галузі охорони 
здоров’я в столиці повинні реалізовуватися заходи міських цільових програм

51 Охорона здоров’я Первинна захворюваність, осіб 860,58 860,120 (очік.) високий

52 Охорона здоров’я Смертність у працездатному віці, випад-
ків/1000 мешканців

3,88 3,820 (очік.) високий

53 Охорона здоров’я Частка видатків на первинну допомогу в за-
гальних видатках на охорону здоров’я, %

19,08 19,020 (очік.) високий

54 Охорона здоров’я Впровадження договірних відносин, зміна 
підходу до фінансування, так/ні

так8 так8 високий

55 Охорона здоров’я Середня кількість днів роботи ліжка стаціо-
нарів на рік, днів 

3108 31020 (очік.) високий

56 Охорона здоров’я Середні строки лікування на ліжках стаці-
онарів, днів

10,88 10,620 (очік.) середній

57 Охорона здоров’я Смертність дітей у віці до одного року,  ви-
падків/1000 народжених

6,18 5,620 (очік.) високий

58 Охорона здоров’я Забезпеченість населення лікарями всіх спе-
ціальностей (на 10 тис. наявного населення 
на кінець року), осіб

88,9* 82,620 (очік.) високий

59 Охорона здоров’я Рівень смертності на 1 тис. населення, 
проміле

9,5* 10,420 (очік.) середній

60 Охорона здоров’я Демографічне навантаження на 1 тис. осіб 
постійного населення віком 16-59 років 
(міська місцевість), проміле

489,7* 67517 (очік.) низький

61 Освіта Співвідношення учнів/учителів у школах 109 99 високий –

62 Освіта Якість освіти (Newsweek), рейтинговий – –24 – –

63 Освіта Співвідношення дітей ДНЗ/педагогів 99 8,29 досягнуто –

64 Освіта Співвідношення студентів ПТ НЗ/педагогів 7,19 6,79 високий –

65 Освіта Кількість дітей у ДНЗ/місць у ДНЗ, (%) 1009 1189 низький –

66 Освіта Заробітна плата вчителя/середня заробітна 
плата, %

829 709 високий –

67 Освіта Коефіцієнт плинності педагогічного пер-
соналу, %

129 139 низький – Відсутність державної підтримки молодих спеціалістів, які працевлаштовуються у дошкільні навчальні заклади; 
– низький рівень заробітної плати; 
– зменшення кількості соціального житла для педагогічних працівників, призупинення пільгового кредитування 
будівництва (придбання) житла для педагогічних працівників 

68 Освіта Кількість НЗ, що потребують капітального 
ремонту

2229 2359 середній –

69 Освіта Частка працевлаштованих випускників 
ПТНЗ, %

98,69 98,69 досягнуто –

70 Освіта Охоплення дітей дошкільними навчальними 
закладами (міська місцевість), %

61* 67,319 досягнуто –

71 Безпека Кількість злочинів, злочинів/1000 осіб 2110 25,325 низький Вплив соціально-політичної ситуації в країні

72 Безпека Комплексний рейтинг безпеки EIU, рей-
тинговий 

– –26 – –

73 Соц. захист Міжнародний коефіцієнт нерівності доходів 
домогосподарств

0,3711 0,26819 (2015 рік) високий –

74 Соц. захист Кількість робочих місць для осіб без ПММ, 
місць

– –27 – –

75 Соц. захист Загальна кількість осіб без ПММ до числа 
місць у закладах для перебування осіб без 
ПММ, %

17811 17728 середній –

76 Ринок праці Рівень безробіття населення у віці 15–70 
років за методологією МОП, %

5,111 6,418 низький –

77 Ринок праці Рівень середньої заробітної плати, євро/
особу

248,811 304,529 високий –

78 Ринок праці Співвідношення рівня безробіття серед еко-
номічно активних жінок до рівня безробіття 
серед економічно активних чоловіків

111 0,919 (2015 рік) високий –

* ö³ëüîâå çíà÷åííÿ ³íäèêàòîðà íà 2016 ð³ê â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè 
â³ä 06.08.2014 ¹ 385 òà ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 14.05.2015 ¹ 463/1327;

1 çíà÷åííÿ ³íäèêàòîðà íàäàíå íà ï³äñòàâ³ ³íôîðìàö³¿ Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

2 çíà÷åííÿ ³íäèêàòîðà íàäàíå íà ï³äñòàâ³ ³íôîðìàö³¿ Äåïàðòàìåíòó ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîç-
âèòêó ï³äïðèºìíèöòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿);

3 çíà÷åííÿ ³íäèêàòîðà íàäàíå íà ï³äñòàâ³ ³íôîðìàö³¿ Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

4 çíà÷åííÿ ³íäèêàòîðà íàäàíå íà ï³äñòàâ³ ³íôîðìàö³¿ Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

5 çíà÷åííÿ ³íäèêàòîðà íàäàíå íà ï³äñòàâ³ ³íôîðìàö³¿ Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà 
çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

6 çíà÷åííÿ ³íäèêàòîðà íàäàíå íà ï³äñòàâ³ ³íôîðìàö³¿ Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

7 çíà÷åííÿ ³íäèêàòîðà íàäàíå íà ï³äñòàâ³ ³íôîðìàö³¿ Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

8 çíà÷åííÿ ³íäèêàòîðà íàäàíå íà ï³äñòàâ³ ³íôîðìàö³¿ Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

9 çíà÷åííÿ ³íäèêàòîðà íàäàíå íà ï³äñòàâ³ ³íôîðìàö³¿ Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà 
ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);
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10 çíà÷åííÿ ³íäèêàòîðà íàäàíå íà ï³äñòàâ³ ³íôîðìàö³¿ Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü âçàºìîä³¿ ç ïðàâîîõî-
ðîííèìè îðãàíàìè ïî çàáåçïå÷åííþ ïðàâîïîðÿäêó òà ìóí³öèïàëüíî¿ áåçïåêè àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

11 çíà÷åííÿ ³íäèêàòîðà íàäàíå íà ï³äñòàâ³ ³íôîðìàö³¿ Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

12 ïîïåðåäí³ äàí³ çà 2016 ð³ê, â³äïîâ³äíî äî ãðàô³êà îïðèëþäíåííÿ åêñïðåñ-âèïóñê³â Ãîëîâíîãî 
óïðàâë³ííÿ ñòàòèñòèêè ó ì. Êèºâ³, ïåðåäáà÷åíî ó ëèïí³ 2017 ðîêó;

13 äàí³ çà 2016 ð³ê, â³äïîâ³äíî äî ãðàô³êà îïðèëþäíåííÿ åêñïðåñ-âèïóñê³â Äåðæàâíî¿ ñëóæáè 
ñòàòèñòèêè Óêðà¿íè, ïåðåäáà÷åíî ó êâ³òí³ 2017 ðîêó;

14 äàí³ çà 2016 ð³ê, â³äïîâ³äíî äî ãðàô³êà îïðèëþäíåííÿ åêñïðåñ-âèïóñê³â Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ 
ñòàòèñòèêè ó ì. Êèºâ³, ïåðåäáà÷åíî ó ëþòîìó 2017 ðîêó;

15 ãðàô³êîì îïðèëþäíåííÿ åêñïðåñ-âèïóñê³â Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ñòàòèñòèêè ó ì. Êèºâ³ ó 2017 
ðîö³ ïåðåäáà÷åíî íàäàííÿ äàíèõ çà ñ³÷åíü - ãðóäåíü 2016 ðîêó ùîäî: êàï³òàëüíèõ ³íâåñòèö³é – 
27.02.2017, ïðÿìèõ ³íîçåìíèõ ³íâåñòèö³é – 01.03.2017;

16 äàí³ çà 2016 ð³ê, â³äïîâ³äíî äî ãðàô³êà îïðèëþäíåííÿ åêñïðåñ-âèïóñê³â Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ 
ñòàòèñòèêè ó ì. Êèºâ³, ïåðåäáà÷åíî ó æîâòí³ 2017 ðîêó;

17 äàí³ çà 2015 ð³ê, â³äïîâ³äíî äî ãðàô³êà îïðèëþäíåííÿ åêñïðåñ-âèïóñê³â Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ 
ñòàòèñòèêè ó ì. Êèºâ³, ïåðåäáà÷åíî ó êâ³òí³ 2017 ðîêó;

18 äàí³ çà 2016 ð³ê, â³äïîâ³äíî äî ãðàô³êà îïðèëþäíåííÿ åêñïðåñ-âèïóñê³â Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ 
ñòàòèñòèêè ó ì. Êèºâ³, ïåðåäáà÷åíî ó áåðåçí³ 2017 ðîêó;

19 äàí³ çà 2016 ð³ê, â³äïîâ³äíî äî ãðàô³êà îïðèëþäíåííÿ åêñïðåñ-âèïóñê³â Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ 
ñòàòèñòèêè ó ì. Êèºâ³, ïåðåäáà÷åíî ó òðàâí³ 2017 ðîêó;

20 äàí³ çà 2016 ð³ê áóäóòü îïðèëþäíåí³ ó êâ³òí³ 2017 ðîêó íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ Äåïàðòà-
ìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿);

21 âåäåííÿ îáë³êó æèòëîâèõ áóäèíê³â, ùî ìàþòü àìîðòèçàö³éíó çíîøåí³ñòü ïîíàä 40 % íå ïå-
ðåäáà÷åíî íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè.

Äîö³ëüíî âèêëþ÷èòè çàçíà÷åíèé ³íäèêàòîð ç³ çíà÷åíü ö³ëüîâèõ ïîêàçíèê³â;
22 ñòàòèñòè÷í³ ñïîñòåðåæåííÿ â³äñóòí³, ðîçðàõóâàòè ïîêàçíèê íåìîæëèâî;
23 ãàëåðå¿ íà îáë³êó Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³äñóòí³;
24 Æóðíàë Newsweek ó 2010 ðîö³ ïðîâ³â äîñë³äæåííÿ, äå êðà¿íè îö³íþþòü îäðàçó çà ï’ÿòüìà 

êëþ÷îâèìè, íà ïîãëÿä àâòîð³â, ïîêàçíèêàìè: ñòàí îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà îñâ³òè, ÿê³ñòü æèòòÿ, åêî-
íîì³÷íà äèíàì³÷í³ñòü ³ ñïðèÿòëèâà ïîë³òè÷íà ñèòóàö³ÿ. Ó ðåçóëüòàò³ áóëî ñêëàäåíî ³íòåðàêòèâíèé 
ðåéòèíã äåðæàâ. Ð³âåíü ÿêîñò³ îñâ³òè ó êðà¿íàõ îö³íþâàâñÿ çà ñåðåäí³ì ð³âíåì òåñò³â TIMSS (Trends 
in International Mathematics and Science Study) àáî PISA (Programme for International Student 
Assessment). Äëÿ êðà¿í, ó ÿêèõ íå ïðîâîäÿòüñÿ òàê³ òåñòè, îö³íêè ïðîâåäåí³ íà îñíîâ³ ð³âíÿ ãðàìîò-
íîñò³ (Äîâ³äíèê ÖÐÓ çà êðà¿íàìè ñâ³òó) òà ñåðåäíüî¿ òðèâàëîñò³ íàâ÷àííÿ. Óêðà¿íà ó äîñë³äæåííÿõ 
TIMSS îñòàíí³é ðàç áðàëà ó÷àñòü ó 2011 ðîö³. Äîñë³äæåííÿ PISA ïðîâîäèëèñÿ ó 2012 ðîö³. Ó öüîìó 
äîñë³äæåíí³ áðàëè ó÷àñòü 64 êðà¿íè. Óêðà¿íè ñåðåä ó÷àñíèê³â íå áóëî. Òîìó ³íôîðìàö³þ ùîäî 
ÿêîñò³ îñâ³òè (Newsweek) çà 2016 ð³ê íàäàòè íåìîæëèâî;

25 çà ³íôîðìàö³ºþ ÃÓ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ ñòàíîì íà 31.12.2016 ó ñòîëèö³ çàðåºñòðî-
âàíî 73461 êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Çíà÷åííÿ öüîãî ïîêàçíèêà îá÷èñëåíî ó ðîçðàõóíêó íà 
1000 îñ³á. Äëÿ îá÷èñëåííÿ âèêîðèñòàíî ñåðåäíþ ÷èñåëüí³ñòü íàÿâíîãî íàñåëåííÿ – 2907193 îñ³á 
(ñ³÷åíü - ëèñòîïàä 2016 ðîêó);

26 çà ³íôîðìàö³ºþ ÃÓ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ äàí³ ñòîñîâíî êîìïëåêñíîãî ðåéòèíãó áåç-
ïåêè EIU (Economist Intelligence Unit) â³äñóòí³;

27 çà ³íôîðìàö³ºþ Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè ðîáî÷³ ì³ñöÿ äëÿ îñ³á áåç ÏÌÌ îêðåìî 
íå ðåçåðâóþòüñÿ;

28 çàêëàäàìè ñîö³àëüíîãî çàõèñòó áåçäîìíèõ Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè ðîçãîðíóòî 466 
ë³æêî-ì³ñöü, à Öåíòðîì îáë³êó áåçäîìíèõ ãðîìàäÿí ïðîòÿãîì 2016 ðîêó âçÿòî íà îáë³ê 825 îñ³á;

29 0,0361 ºâðî – ïî ñåðåäíüîð³÷íîìó êóðñó ºâðî çà 2016 ð³ê.
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà

Â. Êëè÷êî

Про утворення комунального 
дошкільного навчального закладу (дитячий садок) 

№ 48 Печерського району міста Києва
Рішення Київської міської ради № 716/2878 від 6 липня 2017 року

Відповідно до статей 135, 137 Господарського кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26 та статті 60 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про освіту», статей 12, 16 Закону України 
«Про дошкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305 «Про затвердження 
Положення про дошкільний навчальний заклад», рішень Київської міської ради від 02 грудня 2010 року № 284/5096 
«Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва» та від 15 березня 2012 року № 209/7546 
«Про делегування повноважень виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) 
та районним в місті Києві державним адміністраціям у сфері освіти» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від  22 грудня 2016 року 

№ 787/1791
Рішення Київської міської ради № 719/2881 від 6 липня 2017 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про столицю України - 
місто-герой Київ» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про зміну типу 
та найменування гімназії 

«Ерудит» м. Києва на навчально-виховний 
комплекс «Ерудит» дошкільний 

навчальний заклад (дитячий садок) – 
школа І ступеня – гімназія 

Солом’янського району м. Києва
Рішення Київської міської ради № 726/2888 від 6 липня 2017 року

Відповідно до статті 90 Цивільного кодексу України, пункту 30  частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», Закону 
України «Про загальну середню освіту», Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний за-
клад - загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад», 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 306, рішення Київської міської 
ради від 09 вересня 2010 року №7/4819 «Про питання організації управління районами в місті Києві», рішення 
Київської міської ради від 02 грудня 2010 року № 284/5096 «Про питання комунальної власності територіальної 
громади міста Києва», рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року № 209/7546 «Про делегування 
повноважень виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та районним 
в місті Києві державним адміністраціям у сфері освіти», з метою реалізації прав громадян на здобуття дошкільної 
та загальної середньої освіти Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ: 

Про зміну найменування комунального 
комерційного унітарного підприємства 

«Фінансова компанія «Житло-інвест» виконавчого 
органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
та збільшення розміру статутного капіталу
Рішення Київської міської ради № 721/2883 від 6 липня 2017 року

Відповідно до статті 90 Цивільного кодексу України, статей 57, 78  Господарського кодексу України, 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, 
парк за кінотеатром «Ленінград» 
у Дніпровському районі м. Києва, 

для утримання парку 
(без права забудови)

Рішення Київської міської ради № 335/2557 від 18 травня 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, парк за кіно-
театром «Ленінград» 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. Óòâîðèòè êîìóíàëüíèé äîøê³ëüíèé íàâ÷àëü-
íèé çàêëàä (äèòÿ÷èé ñàäîê)  ¹ 48 Ïå÷åðñüêîãî 
ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. 
Àíð³ Áàðáþñà, 5-À.

2. Â³äíåñòè êîìóíàëüíèé äîøê³ëüíèé íà-
â÷àëüíèé çàêëàä (äèòÿ÷èé ñàäîê)  ¹ 48 Ïå÷åð-
ñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ 
Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿.

3. Ïå÷åðñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é 
àäì³í³ñòðàö³¿ çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ 
çàõîäè ùîäî âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî âèäàòêè íà óòðèìàííÿ 
êîìóíàëüíîãî äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó 

(äèòÿ÷èé ñàäîê)  ¹ 48 Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà 
Êèºâà çä³éñíþþòüñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â, ïåðåä-
áà÷åíèõ áþäæåòîì ì³ñòà Êèºâà äëÿ ãîëîâíîãî 
ðîçïîðÿäíèêà Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïî ãàëóç³ «Îñâ³òà» íà 
â³äïîâ³äíèé ð³ê.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Äîïîâíèòè ïóíêò 4 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â³ä 22 ãðóäíÿ 2016 ðîêó ¹ 787/1791 «Ïðî 
çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî ãðîìàäñüêèé 
áþäæåò ì³ñòà Êèºâà» íîâèì ï³äïóíêòîì 4.3 
òàêîãî çì³ñòó:

«4.3. Ãîëîñóâàííÿ ïî çáîðó ãîëîñ³â ï³äòðèìêè 
çà ïîäàí³ ó 2017 ðîö³ ãðîìàäñüê³ ïðîåêòè òðèâàº 
30 (òðèäöÿòü) êàëåíäàðíèõ äí³â ç ìîìåíòó ¿õ 
ïóáë³êàö³¿ â åëåêòðîíí³é ñèñòåì³ «Ãðîìàäñüêèé 
ïðîåêò».

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Çì³íèòè òèï òà íàéìåíóâàííÿ ã³ìíàç³¿ 
«Åðóäèò» ì. Êèºâà (êîä ªÄÐÏÎÓ 24941233) íà 
íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé êîìïëåêñ «Åðóäèò» äî-
øê³ëüíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä (äèòÿ÷èé ñàäîê) 
– øêîëà ² ñòóïåíÿ – ã³ìíàç³ÿ Ñîëîì’ÿíñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà.

2. Â³äíåñòè  íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé êîìï-
ëåêñ «Åðóäèò» äîøê³ëüíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä 
(äèòÿ÷èé ñàäîê) – øêîëà ² ñòóïåíÿ – ã³ìíàç³ÿ 
Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà äî ñôåðè 
óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â 
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. 

3. Ñîëîì’ÿíñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-

ïðàâîâ³ çàõîäè, ïîâ’ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

5. Êîíòðîëü çà  âèêîíàííÿì  öüîãî ð³øåííÿ  
ïîêëàñòè  íà  ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü îñâ³òè, íàóêè, ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà 
ñïîðòó òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

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

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî 

ãîñïîäàðñòâà òà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî 
êîìïëåêñó. 

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

1. Çì³íèòè íàéìåíóâàííÿ êîìóíàëüíîãî êî-
ìåðö³éíîãî óí³òàðíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ô³íàíñîâà 
êîìïàí³ÿ «Æèòëî-³íâåñò» âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (êîä ªÄÐÏÎÓ 32855406) íà 
êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ 
«Æèòëî-³íâåñò» âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿). 

2. Çá³ëüøèòè ðîçì³ð ñòàòóòíîãî êàï³òàëó êî-
ìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ 
«Æèòëî-³íâåñò» âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) íà ñóìó 500 000 000,00 (ï’ÿòñîò 
ì³ëüéîí³â) ãðèâåíü 00 êîï. çà ðàõóíîê ãðîøîâîãî 
âíåñêó âëàñíèêà òà âñòàíîâèòè éîãî íà ð³âí³ 

645 000 000,00 (ø³ñòñîò ñîðîê ï’ÿòü ì³ëüéîí³â) 
ãðèâåíü 00 êîï. 

 3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðà-
ö³¿) çàáåçïå÷èòè âíåñåííÿ â³äïîâ³äíèõ çì³í äî 
ñòàòóòó êîìóíàëüíîãî êîìåðö³éíîãî óí³òàðíîãî 
ï³äïðèºìñòâà «Ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ «Æèòëî-
³íâåñò» âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

4. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Ô³íàíñîâà 
êîìïàí³ÿ «Æèòëî-³íâåñò» âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè íåîáõ³äí³ 
ðåºñòðàö³éí³ ä³¿ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì 
Óêðà¿íè ïîðÿäêó.

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî 
óòðèìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äí³ïðîâñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà, ïàðê çà ê³íîòåàòðîì «Ëå-
í³íãðàä» ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, 
îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 1,88 ãà (çåìåëüíà ä³-
ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ 
äëÿ óòðèìàííÿ ïàðêó (áåç ïðàâà çàáóäîâè) 
çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåí-
íÿ) (Ê-26927).

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¿ ä³-
ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðè-
ìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Ñîëîì’ÿíñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà íà ïëîù³ Ïåòðà Êðèâîíîñà ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,22 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ ñêâåðó çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ 
(äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-22504).

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. Àâ³àêîíñòðóêòîðà Àíòîíîâà, 2/32 
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,60 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-22515). 

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 Ñîëîì’ÿíñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà íà âóë. Ñîö³àë³ñòè÷í³é, 3 ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,38 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ óòðèìàííÿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ ñêâåðó çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ 
(äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-26244).

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 Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà 
íà ïðîñï. Âàëåð³ÿ Ëîáàíîâñüêîãî, 27, 29, 31, 33 
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,45 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ óòðèìàííÿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ ñêâåðó çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ 
(äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-25647). 

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì 

ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê 
êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ çåëå-
íèõ íàñàäæåíü Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà 
íà âóë. Âàäèìà Ãåòüìàíà ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíèìè ïëîùàìè 0,07 ãà; 
0,10 ãà; 0,14 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-22526).

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 Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà 
íà ðîç³ ×îêîë³âñüêîãî áóëüâàðó òà âóë. Ï³òåðñüêî¿ 
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,83 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-22508).

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 площі Петра Кривоноса 
у Солом’янському районі м. Києва 

для експлуатації та обслуговування скверу
Рішення Київської міської ради № 1170/2174 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 площі 
Петра Кривоноса 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. Авіаконструктора Антонова, 2/32 
у Солом’янському районі м. Києва 

для обслуговування та експлуатації скверу
Рішення Київської міської ради № 1173/2177 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. Авіаконструктора Антонова, 2/32 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. Соціалістичній, 3 
у Солом’янському районі м. Києва 

для утримання та обслуговування скверу
Рішення Київської міської ради № 1174/2178 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. Соціалістичній, 3 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 просп. Валерія Лобановського, 27, 29, 31, 33 
у Солом’янському районі м. Києва 
для утримання та обслуговування 

скверу
Рішення Київської міської ради № 1175/2179 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 просп. 
Валерія Лобановського, 27, 29, 31, 33 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 земельних ділянок 

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

на вул. Вадима Гетьмана 
у Солом’янському районі м. Києва 

для обслуговування та експлуатації скверу 
Рішення Київської міської ради № 1171/2175 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 вул. 
Вадима Гетьмана 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. Пітерської 
у Солом’янському районі м. Києва 

для обслуговування та експлуатації скверу
Рішення Київської міської ради № 1172/2176 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. Пітерської 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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1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ, çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ çåëå-
íèõ íàñàäæåíü Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà 
íà âóë. Êàäåòñüêèé Ãàé (òà âóë. ²âàíà Ïóëþÿ) ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 5,72 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-25643). 

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 óòðè-
ìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà íà âóë. Ëàâðñüê³é ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,43 ãà (çåìåëüíà 
ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ 
äëÿ óòðèìàííÿ îá’ºêòà áëàãîóñòðîþ çåëåíîãî 
ãîñïîäàðñòâà – Öèòàäåëüíîãî ñêâåðó çã³äíî ç 
ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-27157). 

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 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà 
íà âóë. Ëÿòîøèíñüêîãî, 24, 26-à, 28 ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 
0,55 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå 
êîðèñòóâàííÿ äëÿ îáëàøòóâàííÿ, åêñïëóàòàö³¿ 
òà îáñëóãîâóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü (ñêâåðó) 
(áåç ïðàâà ðîçì³ùåííÿ áóäü-ÿêèõ áóä³âåëü ³ 

ñïîðóä) çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî 
ð³øåííÿ) (Ê-26645).

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 Äí³ïðîâñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà íà âóë. Âîñêðåñåíñüê³é, 12-â 
ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,31 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-
ºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ óòðèìàííÿ 
ñêâåðó çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî 
ð³øåííÿ) (Ê-26926). 

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 Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà 
íà âóë. Î÷àê³âñüê³é, 10 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³            
ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,35 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-22514). 

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. Ñóðèêîâà ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,54 
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-22520).

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 вул. Кадетський Гай (та вул. Івана Пулюя) 
у Солом’янському районі м. Києва 

для утримання та обслуговування парку
Рішення Київської міської ради № 1176/2180 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. 
Кадетський Гай (та вул. Івана Пулюя) 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 

Печерського району м. Києва 
на вул. Лаврській у Печерському районі м. Києва 

для утримання об’єкта благоустрою 
зеленого господарства – Цитадельного скверу 
Рішення Київської міської ради № 1179/2183 від 2 березня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Печерського району м. Києва на вул. Лавр-
ській у Печерському 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 Голосіївського району м. Києва 

на вул. Лятошинського, 24, 26-а, 28 
у Голосіївському районі м. Києва для облаштування, 

експлуатації та обслуговування 
зелених насаджень (скверу) (без права розміщення 

будь-яких будівель і споруд)
Рішення Київської міської ради № 1180/2184 від 2 березня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Голосіївського району м. Києва на вул.Лято-
шинського, 24, 26-а, 28 у Голосіївському 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. Воскресенській, 12-в 

у Дніпровському районі м. Києва 
для утримання скверу

Рішення Київської міської ради № 334/2556 від 18 травня 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 Во-
скресенській, 12-в у Дніпровському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного 
кодексу України, пунктами 4, 6 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини 
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

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

на вул. Очаківській, 10 
у Солом’янському районі м. Києва 

для обслуговування та експлуатації скверу
Рішення Київської міської ради № 1177/2181 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. Оча-
ківській, 10 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 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 
Солом’янського району м. Києва 

на вул. Сурикова 
у Солом’янському районі м. Києва 
для обслуговування та експлуатації 

скверу
Рішення Київської міської ради № 1178/2182 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. Сури-
кова 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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1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-
ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà ì³æ 
âóë. Êðàñíîâà òà âóë. Ñåìàøêà ó Ñâÿòîøèíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 2,15 ãà (çå-
ìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ 
óòðèìàííÿ òà áëàãîóñòðîþ çåëåíèõ íàñàäæåíü, 
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òåðèòîð³¿ çã³äíî ç 
ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-27212).

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì 

ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ 
ä³ëÿíîê êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðè-
ìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Ñâÿòîøèíñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà íà áóëüâàð³ Âåðíàäñüêîãî ó 
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì.Êèºâà îð³ºíòîâíè-
ìè ïëîùàìè 0,34 ãà; 1,15 ãà; 0,89 ãà; 0,78 ãà; 
1,82 ãà; 1,29 ãà; 0,73 ãà; 1,07 ãà (çåìåëüí³ ä³-
ëÿíêè êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ 
äëÿ óòðèìàííÿ òà áëàãîóñòðîþ çåëåíèõ íà-
ñàäæåíü, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 

òåðèòîð³¿ çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê 
äî ð³øåííÿ) (Ê-27213).

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 Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà íà âóë. Ìèõàéëà Êîòåëüíèêîâà, 26-32 
ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 3,03 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â 
ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ óòðèìàííÿ òà áëàãî-
óñòðîþ çåëåíèõ íàñàäæåíü, åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ òåðèòîð³¿ çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ 
(äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-27215).

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 Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà íà 
ïðîñï. Ïåðåìîãè, 133-135 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 2,63 ãà (çåìåëüíà 
ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ 
óòðèìàííÿ òà áëàãîóñòðîþ çåëåíèõ íàñàäæåíü, 
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òåðèòîð³¿ çã³äíî ç 
ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-27211).

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 Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà íà âóë. 
Ïðèëóæí³é (á³ëÿ øêîëè ¹ 304) ó Ñâÿòîøèíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,68 ãà (çå-
ìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ 
óòðèìàííÿ òà áëàãîóñòðîþ çåëåíèõ íàñàäæåíü, 
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òåðèòîð³¿ çã³äíî ç 
ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-27214).

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 Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà 
íà ðîç³ ïðîñï. Ïåðåìîãè òà âóë. ×îðíîáèëüñüêî¿ 
ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,65 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â 
ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ óòðèìàííÿ òà áëàãî-
óñòðîþ çåëåíèõ íàñàäæåíü, åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ òåðèòîð³¿ çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ 
(äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-27207).

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 Святошинського району м. Києва 

між вул. Краснова та вул. Семашка 
у Святошинському районі м. Києва для утримання 
та благоустрою зелених насаджень, експлуатації 

та обслуговування території
Рішення Київської міської ради № 336/2558 від 18 травня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земель-
ної ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Святошинського району м. Києва між 
вул. Краснова та вул. Семашка у Святошинському 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:

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок комунальному 
підприємству по утриманню зелених насаджень 

Святошинського району м. Києва 
на бульварі Вернадського у Святошинському районі 
м. Києва для утримання та благоустрою зелених 

насаджень, експлуатації та обслуговування території
Рішення Київської міської ради № 339/2561 від 18 травня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Святошинського району м.Києва на бульварі 
Вернадського у Святошинському 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 

Святошинського району м. Києва 
на вул. Михайла Котельникова, 26-32 

у Святошинському районі м. Києва для утримання 
та благоустрою зелених насаджень, експлуатації 

та обслуговування території
Рішення Київської міської ради № 340/2562 від 18 травня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Святошинського району м. Києва на вул. 
Михайла Котельникова, 26-32 у Святошинському 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:

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

комунальному підприємству 
по утриманню зелених насаджень 
Святошинського району м. Києва 
на просп. Перемоги, 133-135 

у Святошинському районі м. Києва 
для утримання та благоустрою зелених насаджень, 

експлуатації та обслуговування території
Рішення Київської міської ради № 341/2563 від 18 травня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Святошинського району м. Києва на просп.
Перемоги, 133-135 у Святошинському 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 

Святошинського району м. Києва на вул.Прилужній 
(біля школи № 304) у Святошинському районі м. Києва 
для утримання та благоустрою зелених насаджень, 

експлуатації та обслуговування території
Рішення Київської міської ради № 337/2559 від 18 травня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Святошинського району м. Києва на вул. 
Прилужній (біля школи № 304) у Святошинському 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:

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

комунальному підприємству 
по утриманню зелених насаджень Святошинського району 
м. Києва на розі просп. Перемоги та вул. Чорнобильської 

у Святошинському районі м. Києва для утримання 
та благоустрою зелених насаджень, експлуатації 

та обслуговування території
Рішення Київської міської ради № 338/2560 від 18 травня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Святошинського району м.Києва на розі просп.
Перемоги та вул. Чорнобильської у Святошинському 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:



13ДОКУМЕНТ Хрещатик
1 серпня 2017 р.

№81 (4994)

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà íà âóë. Ãëèáî÷èöüê³é, 7 ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 
0,23 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå 
êîðèñòóâàííÿ äëÿ óòðèìàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 
ñêâåðó çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî 
ð³øåííÿ) (Ê-27218).

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 Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó 
ì.Êèºâà íà âóë. Êîñòüîëüí³é ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó 
ðàéîí³ ì.Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,14 ãà 
(çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå 
êîðèñòóâàííÿ äëÿ óòðèìàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 
ñêâåðó çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî 
ð³øåííÿ) (Ê-27217).

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 Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà íà âóë. Íàã³ðí³é ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó 
ðàéîí³ ì.Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,41 ãà 
(çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå 
êîðèñòóâàííÿ äëÿ óòðèìàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 
ñêâåðó çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî 
ð³øåííÿ) (Ê-27430).

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 óòðè-
ìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Øåâ÷åíê³âñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà íà Âîëîäèìèðñüêîìó ïðî¿çä³ ó 
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,67 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ óòðèìàííÿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ ñêâåðó çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ 
(äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-27184).

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 Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà íà ðîç³ 
âóë. Âîëîäèìèðñüêî¿ òà âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî 
ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,21 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â 
ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ óòðèìàííÿ òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ ñêâåðó á³ëÿ Îïåðíîãî òåàòðó çã³äíî ç 
ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê- 27433).

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 Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà íà ïðîñï. Ïåðåìîãè, 34 ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 
0,42 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå 
êîðèñòóâàííÿ äëÿ óòðèìàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 
ñêâåðó çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî 
ð³øåííÿ) (Ê-27432).

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 
Шевченківського району м. Києва 

на вул.Глибочицькій, 7 
у Шевченківському районі м. Києва 

для утримання та обслуговування скверу
Рішення Київської міської ради № 342/2564 від 18 травня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земель-
ної ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Шевченківського району м. Києва на 
вул Глибочицькій, 7 у Шевченківському 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 
Шевченківського району м. Києва 

на вул. Костьольній 
у Шевченківському районі м. Києва 
для утримання та обслуговування 

скверу
Рішення Київської міської ради № 343/2565 від 18 травня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земель-
ної ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Шевченківського району м. Києва на 
вул Костьольній у Шевченківському 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 
Шевченківського району м. Києва 

на вул. Нагірній у Шевченківському районі м. Києва 
для утримання та обслуговування 

скверу
Рішення Київської міської ради № 344/2566 від 18 травня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Шевченківського району м. Києва на вул. На-
гірній у Шевченківському 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 
Шевченківського району м. Києва 
на Володимирському проїзді 

у Шевченківському районі м. Києва для утримання 
та обслуговування скверу

Рішення Київської міської ради № 345/2567 від 18 травня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Шевченківського району м. Києва на Володи-
мирському проїзді у Шевченківському 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 
Шевченківського району м. Києва 

на розі вул. Володимирської 
та вул. Богдана Хмельницького 

у Шевченківському районі м. Києва для утримання 
та обслуговування скверу біля Оперного театру
Рішення Київської міської ради № 346/2568 від 18 травня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Шевченківського району м. Києва на розі 
вул Володимирської та вул. Богдана Хмельницького у Шевченківському 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 
Шевченківського району м. Києва 

на просп. Перемоги, 34 
у Шевченківському районі м. Києва 

для утримання та обслуговування скверу
Рішення Київської міської ради № 347/2569 від 18 травня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земель-
ної ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Шевченківського району м. Києва на 
просп Перемоги, 34 у Шевченківському 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 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà íà 
ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêîìó, 5-15 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,75 ãà (çåìåëüíà 
ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ 
äëÿ îáëàøòóâàííÿ, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü (ñêâåðó) çã³äíî ç ïëàíîì-ñõå-
ìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-26644).

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¿ ä³ëÿí-
êè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. 
Êèºâà íà âóë. Àðõèïåíêà Îëåêñàíäðà, 5 â Îáî-
ëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 
1,52 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-27199). 

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. Àðõèïåíêà Îëåêñàíäðà, âóë. Éîðäàíñüê³é, 
âóë. Ïðèîçåðí³é â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 2,66 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ óòðèìàí-
íÿ òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü çàãàëüíîãî 
êîðèñòóâàííÿ çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê 
äî ð³øåííÿ) (Ê-27194).

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì 

ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê 
êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ çåëå-
íèõ íàñàäæåíü Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì.Êèºâà íà 
ïëîù³ Îáîëîíñüê³é â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì.Êèºâà 
îð³ºíòîâíèìè ïëîùàìè 1,42 ãà; 0,19 ãà (çåìåëüí³ 
ä³ëÿíêè 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-27196).

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 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà íà 
âóë. ßìñüê³é (ì³æ áóäèíêàìè ¹ 54 òà ¹ 56) ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 
0,15 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå 
êîðèñòóâàííÿ äëÿ îáëàøòóâàííÿ, åêñïëóàòàö³¿ òà 
îáñëóãîâóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü (ñêâåðó) çã³äíî 
ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-27092).

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 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà íà 
âóë. ²âàíà Ñ³ðêà (ñêâåð) ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,66 ãà (çåìåëüíà 
ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ 
îáëàøòóâàííÿ, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü (ñêâåðó) çã³äíî ç ïëàíîì-
ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-27408).

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 

Голосіївського району м. Києва на просп. Голосіївському, 
5-15 у Голосіївському районі м. Києва для облаштування, 

експлуатації та обслуговування зелених насаджень 
(скверу)

Рішення Київської міської ради № 348/2570 від 18 травня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Голосіївського району м. Києва на просп.
Голосіївському, 5-15 у Голосіївському 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. Архипенка Олександра, 5 

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

користування
Рішення Київської міської ради № 351/2573 від 18 травня 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. Архи-
пенка Олександра, 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 
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. Архипенка Олександра, вул. Йорданській, 
вул. Приозерній в Оболонському районі м. Києва 
для утримання та експлуатації зелених насаджень 

загального користування
Рішення Київської міської ради № 352/2574 від 18 травня 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. Архи-
пенка Олександра, вул. Йорданській, вул. Приозерній 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 земельних ділянок комунальному 
підприємству по утриманню зелених насаджень 

Оболонського району м. Києва на площі Оболонській 
в Оболонському районі м. Києва 

для утримання та експлуатації зелених насаджень 
загального користування

Рішення Київської міської ради № 353/2575 від 18 травня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського району м. Києва на площі 
Оболонській 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 Голосіївського району 
м. Києва на вул.Ямській (між будинками № 54 та № 56) 
у Голосіївському районі м. Києва для облаштування, 
експлуатації та обслуговування зелених насаджень 

(скверу)
Рішення Київської міської ради № 349/2571 від 18 травня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Голосіївського району м. Києва на вул. Ям-
ській (між будинками № 54 та № 56) у Голосіївському 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 
Голосіївського району м. Києва 

на вул. Івана Сірка (сквер) 
у Голосіївському районі м. Києва для облаштування, 
експлуатації та обслуговування зелених насаджень 

(скверу)
Рішення Київської міської ради № 350/2572 від 18 травня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Голосіївського району м. Києва на вул. Івана 
Сірка (сквер) у Голосіївському 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:



15РЕКЛАМА Хрещатик
1 серпня 2017 р.

№81 (4994)

Громадські слухання проекту Детального плану території в межах  вул. Васильківська, 
просп. Голосіївський (просп. 40-річчя Жовтня) у Голосіївському районі м. Києва (з 1.08.17 по 31.08.17)

Оголошення про намір передати в оренду наступні об'єкти, що належать до сфери управління Деснянської районної в місті 
Києві державної адміністрації. Балансоутримувач – Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового 
фонду Деснянського району м. Києва", розташоване за адресою: вул. М. Закревського, 15:

1) вул. Сабурова, З-а, загальна площа – 53,20 кв.м, 2 поверх, мета використання за заявою ініціатора оренди – розміщення 
громадської організації на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності, вартість об'єкта оренди – 
977 800,00 грн, ставка орендної плати – 1 % та 4 %, місячна орендна плата (без ПДВ) – 2340,35 грн, термін оренди 2 роки 364 дні.

Відповідно до рішення Київської міської ради від 21.04.2015 № 415/1280, місячна орендна плата без (ПДВ) у грн кори-
гується 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 після публікації оголошення. Заяви про 
оренду приймаються за адресою: 02225, м. Київ, просп. Маяковського, 29, Деснянська районна в місті Києві державна адмі-
ністрація, каб. 220. Отримати довідкову інформацію можна за тел.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
повідомляє про продаж на аукціоні об'єктів приватизації

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

 ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
03165, Київ-165, пр. Комарова, 7

НАКАЗ

10.07.2017                       м. Київ     №262

Про внесення змін до Порядку надання щомісячної адресної матеріальної допомоги для 
часткової компенсації витрат на оплату за житлово-комунальні послуги дитячим будинкам 
сімейного типу

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві, 20 липня 
2017 року за № 146/1738

На виконання міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016 – 2018 роки, 
затвердженої рішенням Київської міської ради від 03 березня 2016 року 116/116, відповідно 
до підпункту 36 пункту 6, підпункту 10.12 пункту 10 Положення про Департамент соціальної 
політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 
затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 12 лютого 2013 року № 175 (у редакції розпорядження виконав-
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 серпня 
2015 року № 778), з метою забезпечення подальшого соціального захисту окремих категорій 
малозахищених верств населення міста Києва

НАКАЗУЮ:
1. Унести до Порядку надання щомісячної адресної матеріальної допомоги для часткової 

компенсації витрат на оплату за житлово-комунальні послуги дитячим будинкам сімейного 
типу, затвердженого наказом Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) 07 грудня 2016 року № 688, зареє-
строваного в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 13 грудня 2016 року 
за № 249/1562, такі зміни:

1) пункт 5 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Управління, опрацьовуючи заяву про надання матеріальної допомоги, використовують 

інформацію про склад сім'ї, зареєстрованої на одній житловій площі, з інформаційної системи 
"Реєстр територіальної громади міста Києва.";

2) абзац четвертий пункту 5 виключити;
3) пункт 10 викласти в такій редакції:
"10. Рішення про відмову у наданні матеріальної допомоги приймається у разі:
відсутності планових асигнувань;
якщо не надані документи, зазначені в пункті 5 цього Порядку; 
якщо нарахована субсидія на оплату житлово-комунальних послуг.".
2. Начальнику відділу правового забезпечення (Шутій В.М.) забезпечити подання цього 

наказу на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у місті Києві.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його оприлюднення.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора Департаменту 

– начальника управління пільг, державної та регіональної допомоги Бученка М. В.
Директор Департаменту Ю. Крикунов

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Департамент містобудування та архітектури Київської міської державної ад-
міністрації (Замовник) та Комунальна організація "Інститут Генерального плану 
м. Києва" ВО КМР (КМДА) (Розробник) повідомляють про початок процедури гро-
мадських слухань проекту Детального плану території в межах вул. Васильківська, 
просп. Голосіївський (просп.40-річчя Жовтня) у Голосіївському районі м. Києва від-
повідно до порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських 
інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому 
рівні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555.

Детальний план території (ДПТ) виконується відповідно до Рішення Київської 
міської ради від 13.11.2013 № 518/10006 "Про затвердження міської програми 
створення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві".

Площа території в межах ДПТ становить 149 га. 
В межах території, що розглядається, переважає житлова забудова. Територія 

розподілена мережею житлових вулиць на квартали мало, середньо та багато-по-
верхової забудови 50 –70 років минулого сторіччя.

В межах житлової забудови розміщені об’єкти обслуговування районного та 
загальноміського значення (професійно-технічні та середньо спеціальні й вищі 
навчальні заклади, об’єкти охорони здоров’я).

Проектними рішеннями ДПТ передбачається збереження існуючої житло-
во-громадської забудови, що склалася, а також нове житлове та громадське 
будівництво відповідно до наданих містобудівних умов і обмежень та відповідно 
до інвестиційних намірів землекористувачів щодо зміни функціонального призна-
чення територій, а саме: зміна функціонального призначення земельної ділянки 
(частково) Інституту гідротехніки та меліорації УААН на житлову багатоповерхову 
забудову по вул. Васильківська, 37 та земельної ділянки ДП "Національний центр 
Олександра Довженко" по вул. Васильківська, 1 на житлово-громадську забудову. 
Також передбачається будівництво житлової забудови для працівників навчальних 
закладів комунальної власності м. Києва по вул. Сєченова, 9 (розпорядження КМДА 
від 02.03.2011 №290); будівництво житлової забудови (в тому числі за програмою 
будівництва(придбання) доступного житла у Києві на 2010-2017 роки) по вул. Буб-
нова, 4 (рішення КМР від 12.07.2012 №780/8117); реконструкція двох гуртожитків 
під житлові будинки по вул. Володі Дубініна, 7/14 та 5/15; будівництво житлового 
будинку з об’єктами громадського обслуговування по вул. Володі Дубініна, 2.

Згідно проектних рішень ДПТ житловий фонд зросте з 557, 8 тис.м2 до 674,6 
тис.м2, а населення з 30,1 тис. осіб до 33,8 тис. осіб.

Проектними рішеннями передбачено збільшення кількості місць в дитячих 
дошкільних установах на 175 місць і в загальноосвітніх навчальних закладах на 
660 місць. Для забезпечення населення місцями в навчальних закладах запро-
ектовані такі заходи:

- в першому мікрорайоні реконструкцію дошкільного навчального закладу №439 
з об’єднанням його з початковою школою на 120 місць;

- в другому мікрорайоні реконструкцію дошкільного навчального закладу №157 
з об’єднанням його з початковою школою на 120 місць і реконструкцію дошкільного 
навчального закладу №221 зі збільшенням потужності на 45 місць і розміщення 
початкової школи на 120 місць;

- в другому мікрорайоні будівництво за адресою вул. Сєченова,9 дитячого 
навчального закладу на 45 місць.

- в третьому мікрорайоні реконструкцію дитячого дошкільного закладу №658 
з будівництвом школи на 300 місць; 

- в четвертому мікрорайоні будівництво за адресою вул. Васильківська,1 вбудо-
ваного дитячого навчального закладу тимчасового перебування дитини на 45 місць.

Функціональне призначення установ та підприємств загальноміського значення 
на території проектування залишається без змін: спеціалізована школа-інтернат, 
середньо спеціальні та вищі навчальні заклади, об’єкти охорони здоров’я. Кінотеатр 
"Загреб" проектними рішеннями пропонується реконструювати під багатофункці-
ональний культурно-розважальний комплекс. Також пропонується реконструкція 
басейну "Дельфін" під фізкультурно-оздоровчий комплекс з басейном.

Проектно-транспортна структура детального плану території зберігається від-
повідно до рішень Генерального плану та Комплексної схеми транспорту м. Києва. 

Потреба в місцях постійного зберігання автомобілів складає 5 894 машиноміс-
це. Місця для постійного зберігання автомобілів мешканців району передбачено 
в підземних гаражах під новими житловими багатоповерховими будинками та 
прибудинковими територіями в кожній планувальній структурі.

Основні  техніко-економічні  показники

№ 
п/п Показники

О
д

и
-

ни
ц

я 
ви

м
ір

у

Існуючий 
стан

Етап 
20 

років

В т.ч. 
етап  5 
років

1 2 3 4 5 6

1. Територія 

Територія в межах 
проекту га / % 149,0 

100
149,0 
100

149,0 
100

у тому числі: 

1.1 - житлова забудова " 75,56 
50,7

78,75 
52,2

78,75 
52,2

У тому числі: 

а) квартали садибної 
забудови " 0,53 

0,3
0,53 
0,3

0,53 
0,3

б) квартали багатоквар-
тирної забудови (з ура-
хуванням гуртожитків) 

" 75,03 
50,4

78,22 
52,5

78,22 
52,5

1.2

- ділянки установ і під-
приємств обслуговуван-
ня (крім підприємств і 
установ мікрорайонного 
значення) 

" 22,01 
14,8

22,4 
15,0

22,4 
15,0

1.3

- зелені насадження 
(крім зелених насаджень 
мікрорайонного зна-
чення), в т.ч.: 

" 1,8 
1,2

1,8 
1,2

1,8 
1,2

- зелені насадження за-
гального користування " 1,5 

1,0
1,5 
1,0

1,5 
1,0

- зелені насадження спе-
ціального призначення " 0,3 

0,2
0,3 
0,2

0,3 
0,2

1.4

Території (ділянки) 
забудови іншого при-
значення (ділової, ви-
робничої, комунально-
складської, інженерного 
обладнання, курортної, 
лікувальної тощо), в т.ч.:

" 14,01 
9,4

11,39 
7,6

11,39 
7,6

- комунально-виробничі 
(склади та бази) " 0,34 

0,2
0,34 
0,2

0,34 
0,2

- адміністративно-ділові 
заклади " 5,7 

3,8 3,4 2,3 3,4 
2,3

- науково-дослідні та 
проектні інститути " 6,4 

4,3
5,78 
3,9

5,78 
3,9

- інженерного облад-
нання " 1,5 

1,0 1,8 1,0 1,8 
1,0

-спецтериторії " 0,07 
0,05

0,07 
0,05

0,07 
0,05

1.5
Вулично-дорожня ме-
режа (в межах червоних 
ліній)

" 35,62 
23,9

35,62 
23,9

35,62 
23,9

2. Населення 

2.1 Чисельність населення, 
всього тис. осіб 30,126 33,846 33,846

у тому числі: 

- у садибній забудові " 0,020 0,020 0,020

- у багатоквартирній 
забудові  (з урахуванням 
гуртожитків) 

" 30,106 33,826 33,826

2.2 Щільність населення 
(мікрорайонна) осіб/га 398 429 429

у тому числі: 

- у садибній забудові " 38 38 38

- у багатоквартирній 
забудові  (з урахуванням 
гуртожитків) 

" 401 432 432

Експозиція проекту Детального плану території в межах вул. Васильків-
ська, просп. Голосіївський (просп.40-річчя Жовтня) у Голосіївському районі 
м. Києва розміщена в приміщенні Голосіївськоїї державної адміністрації по 
просп. Голосіївський, 42.

Матеріали проекту детального плану території також розміщені на сайтах  
www.kga.gov.ua та www.kievgenplan.grad.gov.ua.

Ознайомлення з томами проекту Детального плану території в межах вул. 
Васильківська, просп. Голосіївський (просп.40-річчя Жовтня) у Голосіївському 
районі м. Києва відбувається в Департаменті містобудування та архітектури 
виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) за 
адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 32, 3 поверх, каб. 307 щовівторка з 13.00 
до 17.00 та щоп’ятниці з 10.00 до 13.00.

   Строк ознайомлення з матеріалами проекту містобудівної до-
кументації: – 30 днів з моменту публікації оголошення у засобах 
масової інформації.

Матеріали проекту детального плану території також розміщені на сайтах 
http://kga.gov.ua/, http://kievgenplan.grad.gov.ua/.

Відповідно до частини шостої статті 21. Закону України "Про регулювання 
містобудівної діяльності" пропозиції надаються громадянами у письмовому 
вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, 
особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог 
законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил. 

Пропозиції громадськості мають бути обґрунтовані в межах відповідних 
законодавчих та нормативно-правових актів, будівельних норм, державних 
стандартів і правил та надаватися у місячний строк з моменту публікації 
повідомлення про початок громадських слухань.

Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.
Пропозиції до проектів містобудівної документації на місцевому рівні 

мають право надавати:
повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої 

розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на тери-

торії, для якої розроблено відповідний проект містобудівної документації 
на місцевому рівні;

власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, 
щодо якої розробляється документація, та на суміжній з нею;

 представники органів самоорганізації населення, діяльність яких по-
ширюється на відповідну територію;

народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.
Пропозиції подавати у письмовому вигляді до Департаменту містобуду-

вання та архітектури за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 32 в строк – 
30 днів з моменту публікації оголошення у засобах масової інформації. 

Посадова особа, відповідальна за організацію розгляду пропозицій: за-
ступник начальника управління регулювання забудови міста Департаменту 
містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації 
Чорний Антон Михайлович.

Об'єкт № 1.
Назва об'єкта: нежитлові приміщення загальною площею 

32.5 кв.м. 
Адреса: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 9, літ. "Б". Балан-

соутримувач: КП "Київжитлоспецексплуатація". 
Відомості про об'єкт приватизації:
Нежитлові приміщення загальною площею 32,5 кв.м.
Початкова ціна без ПДВ – 659 200 (шістсот п'ятдесят дев'ять 

тисяч двісті) гривень. ПДВ – 131 840 (сто тридцять одна тисяча 
вісімсот сорок) гривень.

Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 791 040 (сімсот дев'яносто 
одна тисяча сорок) гривень. Грошові кошти в розмірі 10% по-
чаткової ціни з урахуванням ПДВ: 79 104 (сімдесят дев'ять тисяч 
сто чотири) гривні.

За інформацією Департаменту культури будинок в якому роз-
ташований об'єкт приватизації занесений до переліку щойно 
виявлених об'єктів культурної спадщини міста Києва. Переможцю 
аукціону забезпечити збереження щойно виявленого об'єкта 
культурної спадщини відповідно до вимог Закону України "Про 
охорону культурної спадщини" та укласти з органом охорони 
культурної спадщини охоронний договір відповідно до вимог 
цього Закону.

Об'єкт №2.
Назва об'єкта: Нежитлові приміщення загальною площею 

343,3 кв. м. 
Адреса: м. Київ, просп. Гагаріна Юрія, 3. літ. "А".
Балансоутримувач: Комунальне  підприємство  "Керуюча  

компанія  з  обслуговування житлового фонду Дніпровського 
району м. Києва".

Відомості про об'єкт приватизації:
Нежитлові приміщення загальною площею 343,3 кв. м.
Ціна об'єкта без ПДВ – 4 090 200 (чотири мільйони дев'яносто 

тисяч двісті) гривень. ПДВ – 818 040 (вісімсот вісімнадцять тисяч 
сорок) гривень.

Початкова ціна об'єкта з урахуванням ПДВ – 4 908 240 (чотири 
мільйони дев'ятсот вісім тисяч двісті сорок) гривень.

Сума грошових коштів в розмірі 10% від початкової ціни об'єкта, 
з урахуванням ПДВ –490 824 (чотириста дев'яносто тисяч вісімсот 
двадцять чотири) гривні.

Об'єкт № 3.
Назва об'єкта: Нежитлові приміщення загальною площею 

53.5 кв. м. 
Адреса: м. Київ, просп. Гагаріна, 3, літ. "А".
Балансоутримувач: Комунальне підприємство    "Керуюча 

компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського 
району м. Києва".

Відомості про об'єкт приватизації:

Нежитлові приміщення загальною площею 53,5 кв. м.
Ціна об'єкта без ПДВ – 578 800 (п'ятсот сімдесят вісім тисяч 

вісімсот) гривень. ПДВ – 115 760 (сто п'ятнадцять тисяч сімсот 
шістдесят) гривень.

Початкова ціна об'єкта з урахуванням ПДВ – 694 560 (шістсот 
дев'яносто чотири тисячі п'ятсот шістдесят) гривень.

Сума грошових коштів в розмірі 10% від початкової ціни об'єкта, 
з урахуванням ПДВ –69 456 (шістдесят дев'ять тисяч чотириста 
п'ятдесят шість) гривень.

УМОВИ ПРОДАЖУ:
1. Утримання об'єкта та прилеглої території в належному 

санітарно-технічному стані.
2. Всі витрати пов'язані з укладанням договору купівлі – про-

лажу об'єкта приватизації, його нотаріальним посвідченням та 
реєстрацією права власності на об'єкт, бере на себе покупець.

3. Переможцю аукціону протягом п'яти робочих днів з дня 
проведення аукціону сплатити на користь Універсальної товарної 
біржі "Національні ресурси" біржовий збір у розмірі, що не пере-
вищує 5% ціни продажу об'єкта, який встановлюється біржею.

4. Аукціон відбудеться 22 серпня 2017 року.
Місце проведення аукціону: 04060, м. Київ, вул. Ольжича, 13, 

Універсальна товарна біржа "Національні ресурси". Початок 10.00 
(об'єкт № 1), 10.30 (об'єкт № 2), 11.00 (об'єкт"№ 3).

5. Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: 04060, 
м. Київ, вул. Ольжича, 13, Універсальна товарна біржа "Національні 
ресурси", в понеділок – п'ятницю з 10.00 до 13.00. Кінцевий термін 
прийняття заяв – три дні до дати проведення аукціону.

6. Реєстраційний внесок в сумі 17 (сімнадцять) гривень, без 
ПДВ, сплачується на рахунок № 26506011904146 в ПАТ "Укрсоц-
банк", код банку: 300023, код ЄДРПОУ: 32710756, отримувач: 
Універсальна товарна біржа "Національні ресурси".

7. Грошові кошти в розмірі 10% початкової ціни об'єкта при-
ватизації, вносяться на рахунок № 26506011904146 в ПАТ "Ук-
рсоцбанк", код банку: 300023, код ЄДРПОУ: 32710756, отримувач: 
Універсальна товарна біржа "Національні ресурси".

8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб – грошові 
кошти.

9. Фотоматеріали, технічна документація, інші матеріали про 
об'єкти, а також нормативні документи розмішені на сайті Депар-
таменту комунальної власності м. Києва (розділ "Приватизація" 
(www.gukv.gov.ua).

10. Ознайомитися з об'єктами можна в робочі дні за адресами 
їх місця розташування.

11. Одержати додаткову інформацію можна за адресою: 
04060, м. Київ, вул. Ольжича, 13, Універсальна товарна бір-
жа "Національні ресурси". тел.: (044) 440-04-64, 440-04-93, 
тел./факс (044) 440-05-12.
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  Злодії зачаїлися 
до серпня 
Національна поліція наводить 

оптимістичну статистику: за п’ять 
місяців 2017 року криміногенність 
у Києві знизилась в середньому на 
25%. Але розслаблятися зарано. 
Попереду на нас чекає серпень, 
який справедливо вважається 
піковим місяцем квартирних 
крадіжок. Це і не дивно, адже у 
розпал відпусток мешканці не 
приділяють цьому питанню до-
статньої уваги. 

– Поліція охорони завчасно го-
тується до серпня. Ми посилюємо 
наші групи реагування, запрова-
джуємо технологічні новинки, аби 
йти в ногу з часом, адже злочинці 

теж стали винахідливішими, – за-
значає очільник поліції охорони. 

  Зовнішні «обманки» 
Як захистити квартиру власними 

силами? Щоб збити з пантелику 
злодіїв, варто вмикати фантазію на 
повну. Головне завдання полягає в 
тому, аби потенційний зловмисник 
не зрозумів, що оселя покинута. 

– Моя порада – треба жити у зла-
годі з сусідами. Тоді можна домови-
тись, щоб вони забирали пошту зі 
скриньок, розвішували білизну на 
балконі, у разі потреби вмикали світ-
ло. Словом, імітували присутність в 
оселі, – радить Сергій Будник. 

Громадяни також йдуть на хи-
трощі та встановлюють у своїх 

приміщеннях світлодіоди, які 
періодично вмикаються та ви-
микаються. 

Крім того, очільник поліції охо-
рони наголошує, що всі об’єкти, які 
знаходяться під захистом, мають 
на вхідних дверях спеціальні на-
ліпки. Тоді злодій двічі подумає 
перед спробою проникнення: чи 
є йому сенс ризикувати? 

 Комплексний підхід 
Хоча захист свого помешкання 

«підручними» засобами – спосіб 
непоганий, але діє він лише на 
крадіїв-початківців. Професіональ-
них злочинців точно не зупинить 
розвішена білизна на балконі. Тим 
паче, коли почастішали випад-
ки проникнення зловмисників у 
помешкання, в якому присутні 
господарі. Від сучасних злодіїв 
необхідні сучасні методи захисту. 

– Двері мають бути броньовані, 
бажано вітчизняного виробництва, 
а також обладнані щонайменше 
двома замками різних систем, – 
розповідає пан Сергій. – Замків, 
що гарантовано врятують від кра-
діжок, немає, але від їх надійності 
залежить кількість часу, який злодій 
витратить на злам, а отже більше 
шансів, що зловмисника помітять. 

Очільник поліції охорони також 
попереджує про злодіїв-альпініс-
тів, які потрапляють у квартиру 
через дах. Тому для помешкань на 
першому та останньому поверхах 
рекомендує встановлювати грати 
на вікна та балкон. Але для більшої 
надійності фахівець наполягає 
на укладенні договору з поліцією 
охорони – в цьому випадку шан-
си злодія обікрасти помешкання 
мізерні. 

 Небезпека соцмереж 
Одвічна проблема сучасних 

людей – що можна і чого не слід 
публікувати в Інтернеті – стає 
особливо актуальною зараз. Адже 
соцмережі стали для злочинців 
справжнім подарунком і найпро-
стішим способом відслідкувати 
життя «жертви». Активні корис-
тувачі усіляко цьому сприяють, 
викладаючи всю інформацію про 
себе – від місць відпочинку до 
адреси проживання. А на додачу 
ще й роблять анонс майбутньої 
довготривалої подорожі. 

– Діліться своїми враженнями 
вже після повернення з поїздки, – 
закликає начальник Департаменту 
поліції охорони. – І, тим паче, не 
інформуйте про подорож на далекі 
острови завчасно. Особливо, якщо 
до цього ви вихвалялися новою 
шубою, гаджетом або іншими цін-
ними речами. 

Не забувайте: сторінка у со-
ціальних мережах приваблює не 
лише друзів, тож не полегшуйте 
роботу злочинцям! 

«Київгаз» перевірить технічний 
стан обладнання в житлових 
будинках
ПАТ «КИЇВГАЗ» проведе ретельну позапланову перевірку технічного 
стану газового обладнання та інструктаж для безпечного користування 
газовими приладами в квартирах. Відповідне доручення дав керів-
ництву підприємства під час тематичної наради заступник голови 
КМДА Петро Пантелеєв. У зв’язку з цим «Київгаз» закликає власників і 
балансоутримувачів забезпечити безперешкодний доступ до власного 
газового обладнання та внутрішньобудинкових газопроводів. 

За інформацією ПАТ «Київгаз», сьогодні значна кількість киян іг-
норує життєво важливі правила та створює випадки неправомірного 
ненадання доступу до помешкань. Із півтори тисячі перевірок газо-
вики потрапляють лише у 400 помешкань. 

У підприємстві наголошують, що лише за умови регулярних оглядів 
систем газопостачання можна говорити про безпечність і надійність 
експлуатації. Коли ваш сусід не надає допуск до свого газифікованого 
приміщення, зазвичай приховуючи від газовиків низку порушень 
правил безпеки газопостачання, під загрозу потрапляє не тільки він 
сам, а й увесь будинок.

Ознайомитися з адресами позачергового технічного огляду пра-
цівниками ПАТ «Київгаз» можна на офіційному сайті підприємства 
(https://kyivgaz.ua). Для зручності киян обходи здійснюватимуться із 
19.00 до 22.00 виключно в робочі дні. Для отримання більш детальної 
інформації можна звернутись до контактного центру «Київгазу» за 
телефоном (044) 495-04-04 

На Набережно-Рибальській 
на три місяці обмежать рух 
транпорту
ІЗ 1 СЕРПНЯ до 31 жовтня у зв’язку з будівельними роботами на 
Набережно-Рибальській дорозі у Подільському районі буде тим-
часово обмежено рух транспортних засобів. Підписане відповідне 
розпорядження КМДА № 911. 

Зокрема рух обмежать: із 1 серпня до 16 вересня на Набережно-
Рибальській дорозі в напрямку Московського мосту; із 16 вересня 
до 31 жовтня – в напрямку Контрактової площі. У разі необхідності 
буде внесено зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського 
транспорту загального користування, шлях курсування яких про-
ходить зазначеними вулицями  

Завтра вшанують пам’ять жертв 
голокосту ромів 
2 СЕРПНЯ о 18.30 
у Бабиному Яру 
відбудеться вечір 
пам’яті «Будемо 
жити, ромале!» 
до Міжнародного 
дня пам’яті жертв 
голокосту ромів. 
Захід пройде біля 
меморіалу «Кибит-
ка», встановленому 
у 2016 році ромам, 
жертвам трагедії 
в Бабиному Яру. 
Скорботний день – 
«Калі траш» («Чор-
ний жах») роми всього світу відзначають 2 серпня. Ця дата – данина 
пам’яті тим, хто загинув від геноциду в роки Другої світової війни. 
Вважається, що під час голокосту від репресій загинуло від 600 тис. 
до 1 млн 500 тис. ромів. 

У заході візьмуть участь громадські об’єднання, представники 
ромських осередків, артистів театру, кіно й телебачення. Голо-
вний режисер заходу – народний артист України Ігор Крикунов. 
Організатори: циганський академічний музично-драматичний 
театр «Романс», Міжнародний фонд «Відродження», національно-
культурне об’єднання «Амала»  

Відпочити без тривог 
 � Як захистити квартиру на період відпустки

Підтримувати гарні стосунки із сусідами і на 
певний час забути про соціальні мережі. . . Поради 
неочікувані, для деяких – складні у реалізації, але 
дієві. Адже у справах, що стосуються квартирних 
крадіжок, завжди краще перестрахуватись. 
Триває літній період відпусток, а це означає, що 
для квартирних злодіїв настав «сезон жнив». 
«Хрещатик» дізнався у начальника Департаменту 
поліції охорони генерала поліції третього рангу 
Сергія Будника, як захистити своє помешкання 
від зловмисників, а також про поширені помилки 
власників квартир під час довготривалих 
відпусток.

Ольга КОСОВА    «Хрещатик»

íîâèíè ì³ñòà
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