
«ШЛЯХОПРОВІД перебував у 
аварійному стані. Він був побу-
дований у 1976 році і з того часу 
капітального ремонту жодного 
разу не проводили. І сьогодні ми 
можемо говорити, що це фактично 
буде новий шляхопровід», – сказав 
Віталій Кличко. 

Мер зазначив, що ремонтні ро-
боти тривають активно. Зокрема, до 
кінця року тут планують виконати 
роботи з ремонту мостового по-
лотна трамвайної та автомобільної 
частини шляхопроводу. Крім того, 
повністю відновлять технічний стан 
споруди, замінять гідроізоляцію, по-

кладуть асфальтобетонне покриття 
на самому шляхопроводі, а також 
тротуарах та підходах, облаштують 
сучасну огорожу. Також на підходах 
та на самому шляхопроводі вста-
новлять сучасне LED-освітлення, 
яке дасть змогу значно економити 
електроенергію. Віталій Кличко 
також підкреслив, що крім про-
їжджої частини, відремонтують 
і зупинковий комплекс трамвая. 
Він зауважив, що тут розібрали 
старі трамвайні колії, гідроізоляцію 
та зробили арматурний каркас, і 
сьогодні відбувається бетонування 
основи під колії. 

У рамках капітального ремонту 
влаштують посадкову трамвайну 
платформу з ФЕМ, замінять сходи, 
які ведуть на шляхопровід, а також 
встановлять сучасні накриття над 
зупинками із застосуванням ме-
талевих та скляних конструкцій, 
завдяки чому споруда виглядати-
ме сучасно та привабливо. 

Крім того, для людей із осо-
бливими потребами на шляхо-
проводі обладнають два ліфти, 
щоб можна було максимально 
зручно дістатися до трамвайної 
зупинки. 

«Частину ремонтних робіт буде 
завершено восени. А загалом по-
вністю оновлений шляхопровід 
буде готовий навесні 2018 року. 
Обсяг робіт дуже великий. Це 
не ремонт і не реконструкція. 
Фактично це повне відновлення 
шляхопроводу», – сказав міський 
голова. Він додав, що цього року 
на ремонтні роботи виділено тро-
хи більше 30 млн грн, а загальна 
вартість робіт – 96 млн грн. 

Рух трамваїв шляхопроводом 
планують відновити вже з 1 верес-
ня. Загалом же, зауважив очільник, 
цього року в столиці буде відре-
монтовано вісім шляхопроводів. 

«У 2017-му відремонтуємо у 
столиці 300 км доріг і проїздів. 
Деякі з них не ремонтувалися 
40 років. Це майже 100 вулиць з 
гарантією на дорожнє покрит-
тя 5 років. Минулого року від-
ремонтували уже 200 км доріг. 
Упевнений у тому, що через 2-3 
роки ситуація зі станом доріг у 
Києві кардинально зміниться на 
краще. І ми робимо все, щоб за 
кілька років усі дороги міста мали 
європейський вигляд і якість», – 
наголосив Віталій Кличко. 

Крім того, в усіх районах Києва 
проходять роботи з поточного 
ремонту. На сьогодні їх вже по-
вністю завершено на 41 об’єкті і 
ще тривають на 13 об’єктах, зо-
крема на вулицях Героїв Космо-
су, Анни Ахматової, Прирічній, 
Парковому пішохідному мосту.  

Друге життя шляхопроводу
 � На оновленому об’єкті будуть ліфти, 

сучасна трамвайна платформа та LED-освітлення

У столиці продовжується масштабний ремонт 
доріг, зокрема й роботи з капітального ремонту 
шляхопроводів. Вчора мер Києва Віталій Кличко 
перевірив, як проходить відновлення об’єкта 
на перетині проспекту Комарова та бульвару 
Вацлава Гавела.

Марія КАТАЄВА  «Хрещатик»

На Печерську 
планують добудувати 
масштабний 
Меморіальний 
комплекс

У Департаменті містобудування та ар-
хітектури розглянули ескізний проект 
будівництва Меморіального комплексу 
пам’яті жертв Голодомору в Україні 
на вулиці Лаврській, 3 в Печерському 
районі. Під час обговорення члени 
архітектурно-містобудівної ради ді-
йшли згоди, що архітектура музею 
повинна органіч-
но вписуватися у 
міський простір і 
гармоніювати з 
образом історич-
ної частини міста. 
Про це повідомив 
заступник голови 
КМДА Олександр 
Спасибко. 

«Спорудження Меморіального комп-
лексу передбачалось у дві черги. У 
2008-му реалізовано лише першу чергу 
– меморіальну. А музейної немає і досі. 
Сьогодні ми проводимо консультатив-
ний розгляд коригування ескізного 
проекту. Ми розуміємо надважливість 
цього проекту національного значення, 
оскільки місія Меморіалу – говорити 
про безцінність людського життя та 
застерегти від повторення подібних 
масових злочинів», – підкреслив за-
ступник голови КМДА. 

Він зазначив, що споруда Музею 
повинна максимально вписуватися 
в ландшафт київських гір, оскільки 
проектуватиметься на території, яку 
віднесено до буферної зони об’єкта 
ЮНЕСКО. Наразі Центр Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО поінформовано 
Міністерством культури про запла-
новані містобудівні перетворення, 
очікується відповідь. 

Музей збудують відповідно до всіх 
сучасних канонів. Планується, що він 
буде знаходитися у підземній частині 
Пам’ятного знаку «Свіча Пам’яті», куди 
відвідувачі зможуть потрапити схода-
ми. Загалом будівля Національного 
музею складатиметься із двох частин: 
музею Голодомору та виставкового 
центру, де будуть проходити виставки 
експозицій. Комплекс надаватиме 
максимально повну інформацію про 
цю трагічну сторінку історії нашої 
держави. 

«Профільні спеціалісти містобудів-
ної ради схвалюють роботу проектної 
організації. Вона зроблена якісно та 
професійно. Проектант має дослу-
хатись до зауважень і розпочинати 
відпрацювання погоджень», – додав 
Олександр Спасибко. 

У результаті обговорення члени 
архітектурно-містобудівної ради од-
ноголосно підтримали представлений 
ескізний проект будівництва Меморіалу. 
Його було розглянуто та рекомендовано 
для подальшої розробки з відповідними 
рекомендаціями.

Рух трамваїв шляхопроводом планують відновити вже з 1 вересня, а повністю його облаштують навесні 2018-го
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Про надання дозволу 
на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки 

комунальному підприємству 
по утриманню зелених насаджень 
Дніпровського району м. Києва 
між житловими будинками 

на вул. Будівельників, 38/14, 36, 34/1 
у Дніпровському районі м. Києва 

для утримання скверу
Рішення Київської міської ради № 354/2576 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 між житловими 
будинками на вул. Будівельників, 38/14, 36, 34/1 у Дніпровському районі м. Києва та додані документи, керуючись 
статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà ì³æ æèòëîâèìè áóäèíêàìè íà âóë. Áóä³-
âåëüíèê³â, 38/14, 36, 34/1 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,31 ãà (çåìåëüíà 
ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ 
äëÿ óòðèìàííÿ ñêâåðó çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ 
(äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-29455).

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 визнання таким, що втратило чинність, 
рішення Київської міської ради від 02 грудня 2010 року 
№ 269/5081 «Про створення Ради національностей 

при Київській міській раді»
Рішення Київської міської ради № 425/2647 від 1 червня 2017 року

Відповідно до Закону України «Про національні меншини в Україні», Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», з метою приведення рішень Київської міської ради у відповідність до законодавства України Київська 
міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, 
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 02 ãðóäíÿ 
2010 ðîêó ¹ 269/5081 «Ïðî ñòâîðåííÿ Ðàäè 
íàö³îíàëüíîñòåé ïðè Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³».

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðå-

ã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â òà ïîñò³éíó 
êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü êóëüòóðè, 
òóðèçìó òà ³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

№ 
п/п

Найменування 
транспортного засо-
бу та його технічна 

характеристика

Рік ви-
пуску

Первісна 
балансова 

вартість, грн
Знос, грн

Залишкова 
балансова 
вартість, 

грн

Підстава для списання

1. Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Оболонського району 
м. Києва

1.1.

ВАЗ 21043, реєстра-
ційний № АА5813ЕА, 

шасі/кузов 
№ ХТА21043020907096, 

пробіг 152528 км

2002 23792,0 23792,0 0

Акт на списання авто-
транспортних засобів від 
22.04.2016 № 1, протокол 

Товарної біржі «Укра-
їнська міжрегіональна 

спеціалізована» від 
07.08.2015 № 1

2. Ритуальна служба спеціалізоване комунальне підприємство «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-
побутового обслуговування» виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

2.1.

Навантажувач ПГ-
1А, реєстраційний 
№ 10152КС, двигун 
№ 6К0322, пробіг 

19320 км

1987 6271,24 6271,24 0

Акт на списання авто-
транспортних засобів від 
30.11.2016 № 3, протокол 
Товарної біржі «Перша 

універсальна біржа «Укра-
їна» від 23.09.2016 №2

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

№  
п/п 

Найменування транспорт-
ного засобу та його технічна 

характеристика
Рік випуску 

Первісна 
балансова вар-

тість, грн
Знос,  грн

    

Залишкова 
балансова    
вартість,

грн

Підстава для 
списання 

1 2 3 4 5 6 7

 1. Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Деснянського району м. Києва 

1.1.
ВАЗ 2107, реєстраційний 
№ АА6710ВС,  шасі/кузов 
№ ХТА210700W1153083,  

пробіг 317000 км
1998 33177,0 33177,0 0

Акт на списання 
автотранспорт-
них засобів  від 
15.11.2016 № 3

1.2.
ГАЗ 3110, реєстраційний 
№ АА6706ВС,  шасі/кузов 

№ Y7F311000Х0282768,  про-
біг 474000 км

1999 28906,0 28906,0 0
Акт на списання 
автотранспорт-
них засобів  від 
15.11.2016 № 4  

1.3.
ГАЗ 3110, реєстраційний 
№ АА6707ВС, шасі/кузов 
№ 311000Y0340192, пробіг 

424000 км
2000 49192,0 49192,0 0

Акт на списання 
автотранспорт-
них засобів  від 
15.11.2016 № 1

1.4.
ГАЗ 2705 МД, реєстраційний 

№ АА4290АВ,  шасі/кузов  
№ 27050040097729,  пробіг 

200000 км
2004 49419,0 49419,0 0

Акт на списання 
автотранспорт-
них засобів  від 
15.11.2016 № 2

 2. Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр Дніпровського району м. Києва» 

2.1.

ЗАЗ 110307, реєстраційний 
№ 43628КА,  двигун 

№ 2457002422138, шасі/кузов 
№ Y6D11030730015765 ХЕТ-

ЧБЕК,  пробіг 174612 км

2002 15490,0 15490,0 0
Акт на списання 
автотранспорт-
них засобів  від 
27.10.2016 № 02 

2.2

ГАЗ 2705, реєстраційний 
№ 13614КА,  двигун 

№ 40260FХ0028779,  шасі/ку-
зов № ХТН270500Х0117525, 

пробіг 146112 км

1999 39094,0 39094,0 0
Акт на списання 
автотранспорт-
них засобів  від 
27.10.2016 № 01

 3. Київський міський центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат 

3.1.

DAEWOO NUBIRA, 
реєстраційний 

№ 31702КА,  шасі/кузова 
№ KLAJF696EWK215673,  

пробіг 506894 км

1998 54710,0 49736,0 4974,0
Акт на списання 
автотранспорт-
них засобів від 
14.11.2016 № 15

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток 1 до рішення Київської міської ради
від 22.06.2017 року № 640/2802

Транспортні засоби,
які належать до комунальної 
власності територіальної 

громади міста Києва, дозвіл 
на списання шляхом продажу 

на аукціоні за початковою вартістю, 
визначеною за результатами 

незалежної оцінки  яких, надається

Додаток 2 до рішення Київської міської ради
від 22.06.2017 року № 640/2802

Транспортні засоби,
які належать до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва, дозвіл на списання 
шляхом ліквідації яких надається

Про надання дозволу на списання шляхом продажу 
та ліквідації транспортних засобів

Рішення Київської міської ради № 640/2802 від 22 червня 2017 року
Відповідно до частини сьомої статті 75, частини десятої статті 78 Господарського кодексу України, пункту 30 

частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7 
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», рішення Київської 
міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвердження Порядку списання основних засобів з балансів 
підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва», враховуючи кло-
потання підприємств та установи комунальної власності територіальної громади міста Києва, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè äîçâ³ë ï³äïðèºìñòâàì òà óñòàíîâ³ 
íà ñïèñàííÿ øëÿõîì ïðîäàæó íà àóêö³îí³ çà ïî-
÷àòêîâîþ âàðò³ñòþ, âèçíà÷åíîþ çà ðåçóëüòàòàìè 
íåçàëåæíî¿ îö³íêè òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ÿê³ 
íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì 
1 äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Ï³äïðèºìñòâàì òà óñòàíîâ³, çàçíà÷åíèì ó 
ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ:

2.1. Çä³éñíèòè íåîáõ³äí³ çàõîäè, ïîâ’ÿçàí³ 
ç ïðîäàæåì íà àóêö³îí³ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, 
çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Êîøòè, îòðèìàí³ â³ä ïðîäàæó òðàíñïîðò-
íèõ çàñîá³â, ïåðåðàõóâàòè äî áþäæåòó ì³ñòà 
Êèºâà.

3. Íàäàòè äîçâ³ë ï³äïðèºìñòâàì íà ñïèñàííÿ 
øëÿõîì ë³êâ³äàö³¿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ÿê³ íà-
ëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì 2 äî 
öüîãî ð³øåííÿ.

4. Çîáîâ’ÿçàòè ï³äïðèºìñòâà, çàçíà÷åí³ ó 
ïóíêò³ 3 öüîãî ð³øåííÿ, âèêîðèñòàòè ïðèäàòíå 
îáëàäíàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, äîçâ³ë íà 
ñïèñàííÿ øëÿõîì ë³êâ³äàö³¿ ÿêèõ íàäàºòüñÿ, äëÿ 

ðåìîíòó ³íøèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, à íåïðè-
äàòí³ äåòàë³ òà ìàòåð³àëè â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó çäàòè ï³äïðèºìñòâàì, ÿê³ çä³éñíþþòü çá³ð 
âòîðèííî¿ ñèðîâèíè ç ïîäàëüøèì ñïðÿìóâàííÿì 
âèðó÷åíèõ êîøò³â äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

5. Ïîçèö³þ 8.1 äîäàòêà 2 äî ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 02 êâ³òíÿ 2015 ðîêó 
¹ 340/1205 «Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ïðîäàæ òà 
ñïèñàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ÿê³ íàëåæàòü äî 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà» âèêëþ÷èòè.

6. Ïîçèö³þ 3 äîäàòêà äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 31 áåðåçíÿ 2016 ðîêó ¹ 252/252 
«Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó ðèòóàëüí³é ñëóæá³ ñïåö³-
àë³çîâàíîìó êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Ñïå-
ö³àë³çîâàíèé êîìá³íàò ï³äïðèºìñòâ êîìóíàëüíî-
ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ» íà ñïèñàííÿ øëÿõîì 
ïðîäàæó òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â» âèêëþ÷èòè.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 80 (1758), середа, 2 серпня 2017 р.
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№82 (4995)

Про приватизацію 
земельної ділянки 

громадянину Демченку 
Володимиру Володимировичу 

для будівництва 
та обслуговування 
жилого будинку, 

господарських будівель і споруд 
на вул. Цілинній, 2-б 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 642/2804 від 22 червня 2017 року

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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про приватизацію 
земельної ділянки 
громадянам Коржу 

Юрію Миколайовичу, Корж 
Тетяні Віталіївні, 

Коржу Андрію Юрійовичу 
та Шелудченко Світлані Юріївні 

для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських 

будівель і споруд 
на вул. Байкальській, 7 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 644/2806 від 22 червня 2017 року

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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про приватизацію земельної 
ділянки громадянину 

Краснобаєву Роману Володимировичу 
для будівництва 
та обслуговування 

жилого будинку, господарських 
будівель і споруд 

на вул. Цілинній, 2-а 
у Голосіївському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 643/2805 від 22 червня 2017 року

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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про приватизацію земельної 
ділянки громадянам 

Григоренку Василю Васильовичу 
та Шевчуку Василю Пилиповичу 

для експлуатації 
та обслуговування 

жилого будинку, господарських 
будівель і споруд 

на вул. Чаплигіна, 21 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 645/2807 від 22 червня 2017 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 86, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 прикінцевих та 

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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-
ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ) 
ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) 
ãðîìàäÿíèíó Äåì÷åíêó Âîëîäèìèðó Âîëîäè-
ìèðîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ 
æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä íà âóë. Ö³ëèíí³é, 2-á ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü – çåìë³ æèòëîâî¿ 
òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, êîä ÊÂÖÏÇ 02.01, 
ñïðàâà Ï-9722).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Äåì÷åíêó Âîëî-
äèìèðó Âîëîäèìèðîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü 
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0951 ãà (êàäàñòðî-
âèé íîìåð 8000000000:90:126:0038) ³ç çåìåëü 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ 
ñïîðóä íà âóë. Ö³ëèíí³é, 2-á ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Äåì÷åíêó Âîëîäèìèðó Âî-
ëîäèìèðîâè÷ó:

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

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

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

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

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

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

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-
ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ) 
ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) 
ãðîìàäÿíàì Êîðæó Þð³þ Ìèêîëàéîâè÷ó, Êîðæ 
Òåòÿí³ Â³òàë³¿âí³, Êîðæó Àíäð³þ Þð³éîâè÷ó òà 
Øåëóä÷åíêî Ñâ³òëàí³ Þð³¿âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Áàéêàëüñüê³é, 
7 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ 
çåìåëü – çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáó-
äîâè, ñïðàâà Ï-9402).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì Êîðæó Þð³þ Ìè-
êîëàéîâè÷ó, Êîðæ Òåòÿí³ Â³òàë³¿âí³, Êîðæó 
Àíäð³þ Þð³éîâè÷ó òà Øåëóä÷åíêî Ñâ³òëàí³ 
Þð³¿âí³ ó ñï³ëüíó ÷àñòêîâó âëàñí³ñòü çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0620 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:82:445:0113) ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî 
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà 
âóë. Áàéêàëüñüê³é, 7 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà ç ðîçïîä³ëîì ÷àñòîê ó ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ 
÷àñòêîâî¿ âëàñíîñò³ íà âèùåçàçíà÷åíó çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, à ñàìå:

- ÷àñòêà ãðîìàäÿíèíà Êîðæà Þð³ÿ Ìèêîëà-
éîâè÷à – 2/5 â³ä 0,0620 ãà;

- ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè Êîðæ Òåòÿíè Â³òàë³¿âíè – 
1/5 â³ä 0,0620 ãà;

- ÷àñòêà ãðîìàäÿíèíà Êîðæà Àíäð³ÿ Þð³éî-
âè÷à – 1/5 â³ä 0,0620 ãà;

- ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè Øåëóä÷åíêî Ñâ³òëàíè 
Þð³¿âíè – 1/5 â³ä 0,0620 ãà.

3. Ãðîìàäÿíàì Êîðæó Þð³þ Ìèêîëàéîâè÷ó, 
Êîðæ Òåòÿí³ Â³òàë³¿âí³, Êîðæó Àíäð³þ Þð³éîâè÷ó 
òà Øåëóä÷åíêî Ñâ³òëàí³ Þð³¿âí³:

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

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

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

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

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

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-
ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ) 
ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) 
ãðîìàäÿíèíó Êðàñíîáàºâó Ðîìàíó Âîëîäèìèðî-
âè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî 
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà 
âóë. Ö³ëèíí³é, 2-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
(êàòåãîð³ÿ çåìåëü – çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ 
çàáóäîâè, êîä ÊÂÖÏÇ 02.01, ñïðàâà Ï-9723).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Êðàñíîáàºâó Ðîìàíó 
Âîëîäèìèðîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0951 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:90:126:0037) ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî 
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà 
âóë. Ö³ëèíí³é, 2-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Êðàñíîáàºâó Ðîìàíó Âîëî-
äèìèðîâè÷ó:

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

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

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

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

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

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

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-
ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ) 
ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) 
ãðîìàäÿíàì Ãðèãîðåíêó Âàñèëþ Âàñèëüîâè÷ó òà 
Øåâ÷óêó Âàñèëþ Ïèëèïîâè÷ó äëÿ åêñïëóàòàö³¿ 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. ×àïëèã³íà, 21 ó 
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ 
çåìåëü – çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáó-
äîâè, ñïðàâà Ï-9454).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì Ãðèãîðåíêó Âàñèëþ 
Âàñèëüîâè÷ó òà Øåâ÷óêó Âàñèëþ Ïèëèïîâè÷ó 
ó ñï³ëüíó ÷àñòêîâó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 0,0985 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:91:254:0001) ³ç çåìåëü êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà 
Êèºâà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 
æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä íà âóë.×àïëèã³íà, 21 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà ç ðîçïîä³ëîì ÷àñòîê ó ïðàâ³ 

ñï³ëüíî¿ ÷àñòêîâî¿ âëàñíîñò³ íà âèùåçàçíà÷åíó 
çåìåëüíó ä³ëÿíêó, à ñàìå:

- ÷àñòêà ãðîìàäÿíèíà Ãðèãîðåíêà Âàñèëÿ 
Âàñèëüîâè÷à – 1/2 â³ä 0,0985 ãà;

- ÷àñòêà ãðîìàäÿíèíà Øåâ÷óêà Âàñèëÿ Ïè-
ëèïîâè÷à – 1/2 â³ä 0,0985 ãà.

3. Ãðîìàäÿíàì Ãðèãîðåíêó Âàñèëþ Âàñèëüî-
âè÷ó òà Øåâ÷óêó Âàñèëþ Ïèëèïîâè÷ó:

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

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

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ 
îôîðìëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòî-
ðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿä-
êó, âèçíà÷åíîìó ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì 
Óêðà¿íè.
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3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

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

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, 
ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про приватизацію земельної 
ділянки громадянам 

Возняку Михайлу Йосиповичу, 
Возняку Олександру Михайловичу, 

Герман Марії Віталіївні, 
Красніковій Наталії Михайлівні 

та Герману Олександру Йосиповичу 
для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Каховській, 69/1 
у Дніпровському районі м.Києва

Рішення Київської міської ради № 649/2811 від 22 червня 2017 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 86, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII 

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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про приватизацію земельної 
ділянки громадянам 

Подольському Віталію Андрійовичу 
та Подольській Марії Петрівні 
для обслуговування жилого 
будинку, господарських 
будівель і споруд на 
вул. Якова Качури, 9 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 648/2810 від 22 червня 2017 року

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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про приватизацію земельної 
ділянки громадянину 

Таранюку Євгену Валентиновичу 
для обслуговування 

жилого будинку, господарських 
будівель і споруд 
на вул. Лісній, 16 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 647/2809 від 22 червня 2017 року

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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про приватизацію земельної 
ділянки громадянам 

Гавриленку Олександру Миколайовичу, 
Гавриленко Ніні Михайлівні, 
Осадчій Валентині Карпівні 

та Безручко Валентині Миколаївні 
для обслуговування жилого 
будинку, господарських 

будівель і споруд 
на вул. Павлоградській, 9 

у Подільському районі м.Києва
Рішення Київської міської ради № 646/2808 від 22 червня 2017 року

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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-
ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ) 
ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) 
ãðîìàäÿíàì Âîçíÿêó Ìèõàéëó Éîñèïîâè÷ó, 
Âîçíÿêó Îëåêñàíäðó Ìèõàéëîâè÷ó, Ãåðìàí Ìàð³¿ 
Â³òàë³¿âí³, Êðàñí³êîâ³é Íàòàë³¿ Ìèõàéë³âí³ òà Ãåð-
ìàíó Îëåêñàíäðó Éîñèïîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà 
îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Êàõîâñüê³é, 69/1 ó 

Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-
ìåëü - çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, 
ñïðàâà Ï-9467).

3. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì Âîçíÿêó Ìèõàéëó 
Éîñèïîâè÷ó, Âîçíÿêó Îëåêñàíäðó Ìèõàéëîâè-
÷ó, Ãåðìàí Ìàð³¿ Â³òàë³¿âí³, Êðàñí³êîâ³é Íàòàë³¿ 
Ìèõàéë³âí³ òà Ãåðìàíó Îëåêñàíäðó Éîñèïî-
âè÷ó ó ñï³ëüíó ÷àñòêîâó âëàñí³ñòü çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0634 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-
ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ) 
ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) 
ãðîìàäÿíàì Ïîäîëüñüêîìó Â³òàë³þ Àíäð³éîâè÷ó 
òà Ïîäîëüñüê³é Ìàð³¿ Ïåòð³âí³ äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ 
æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä 
íà âóë.ßêîâà Êà÷óðè, 9 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü - çåìë³ æèòëîâî¿ òà 
ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-9442).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì Ïîäîëüñüêîìó 
Â³òàë³þ Àíäð³éîâè÷ó òà Ïîäîëüñüê³é Ìàð³¿ Ïå-
òð³âí³ ó ñï³ëüíó ÷àñòêîâó âëàñí³ñòü çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0736 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:75:307:0003) ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. ßêîâà Êà÷óðè, 9 ó 
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ç ðîçïîä³ëîì 
÷àñòîê ó ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ÷àñòêîâî¿ âëàñíîñò³ íà 
âèùåçàçíà÷åíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó, à ñàìå:

- ÷àñòêà ãðîìàäÿíèíà Ïîäîëüñüêîãî Â³òàë³ÿ 
Àíäð³éîâè÷à - 1/2 â³ä 0,0736 ãà;

- ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè Ïîäîëüñüêî¿ Ìàð³¿ Ïå-
òð³âíè -1/2 â³ä 0,0736 ãà.

3. Ãðîìàäÿíàì Ïîäîëüñüêîìó Â³òàë³þ Àíäð³-
éîâè÷ó òà Ïîäîëüñüê³é Ìàð³¿ Ïåòð³âí³:

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

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

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

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

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

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

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

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

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-
ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ) ìåæ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) ãðî-
ìàäÿíàì Ãàâðèëåíêó Îëåêñàíäðó Ìèêîëàéîâè÷ó, 
Ãàâðèëåíêî Í³í³ Ìèõàéë³âí³, Îñàä÷³é Âàëåíòèí³ 
Êàðï³âí³ òà Áåçðó÷êî Âàëåíòèí³ Ìèêîëà¿âí³ äëÿ 
îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ïàâëîãðàäñüê³é, 9 ó 
Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-
ìåëü - çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, 
ñïðàâà Ï-9194).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì Ãàâðèëåíêó Îëåêñàí-
äðó Ìèêîëàéîâè÷ó, Ãàâðèëåíêî Í³í³ Ìèõàéë³âí³, 
Îñàä÷³é Âàëåíòèí³ Êàðï³âí³ òà Áåçðó÷êî Âàëåíòèí³ 
Ìèêîëà¿âí³ ó ñï³ëüíó ÷àñòêîâó âëàñí³ñòü çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:85:477:0011) ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ïàâëîãðàäñüê³é, 
9 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ç ðîçïîä³ëîì 
÷àñòîê ó ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ÷àñòêîâî¿ âëàñíîñò³ íà 
âèùåçàçíà÷åíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó, à ñàìå:

- ÷àñòêà ãðîìàäÿíèíà Ãàâðèëåíêà Îëåêñàíäðà 
Ìèêîëàéîâè÷à - 5/16 â³ä 0,1000 ãà;

- ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè Ãàâðèëåíêî Í³íè Ìèõàé-
ë³âíè - 1/8 â³ä 0,1000 ãà;

- ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè Îñàä÷î¿ Âàëåíòèíè 
Êàðï³âíè - 1/2 â³ä 0,1000 ãà;

- ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè Áåçðó÷êî Âàëåíòèíè 
Ìèêîëà¿âíè - 1/16 â³ä 0,1000 ãà.

3. Ãðîìàäÿíàì Ãàâðèëåíêó Îëåêñàíäðó Ìè-
êîëàéîâè÷ó, Ãàâðèëåíêî Í³í³ Ìèõàéë³âí³, Îñàä-
÷³é Âàëåíòèí³ Êàðï³âí³ òà Áåçðó÷êî Âàëåíòèí³ 
Ìèêîëà¿âí³:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

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

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

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, 
ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áóòè ïðè-
ïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 
143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-
ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ) 
ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) 
ãðîìàäÿíèíó Òàðàíþêó ªâãåíó Âàëåíòèíîâè÷ó 
äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ë³ñí³é, 16 
ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-
ìåëü - çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, 
ñïðàâà ¹Ï-9319).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Òàðàíþêó ªâãåíó 
Âàëåíòèíîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó 

ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0669 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:90:202:0092) ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ë³ñí³é, 16 ó 
Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Òàðàíþêó ªâãåíó Âàëåíòè-
íîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè.
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№82 (4995)

Про передачу громадянці 
Литвиненко Ользі Олександрівні 
у приватну власність земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських 

будівель і споруд у пров. Стратегічному, 17-а 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 653/2815 від 22 червня 2017 року
Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен-

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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про передачу громадянці 
Гонтар Валентині Іванівні 

у приватну власність земельної 
ділянки для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд 

у пров. Залужному, 27-а 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 652/2814 від 22 червня 2017 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін 

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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про приватизацію земельної ділянки 
громадянкам Пузирній Валентині Василівні 

та Васильченко Ганні Василівні 
для обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд у пров. Зимовому, 3 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 651/2813 від 22 червня 2017 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 86, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII 

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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про приватизацію земельної 
ділянки громадянам 

Чирикал Наталії Олексіївні 
та Кириєнку Максиму Олександровичу 

для обслуговування жилого 
будинку, господарських 
будівель і споруд на 

вул. Закарпатській, 3/1 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 650/2812 від 22 червня 2017 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 86, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII 

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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî 
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ëèòâè-
íåíêî Îëüç³ Îëåêñàíäð³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü 
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áó-
äèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. 
Ñòðàòåã³÷íîìó, 17-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü - çåìë³ æèòëîâî¿ 
òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, êîä ÊÂÖÏÇ 02.01, 
ñïðàâà ¹ À-13949).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ëèòâèíåíêî Îëüç³ 
Îëåêñàíäð³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó 

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî 
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ãîíòàð 
Âàëåíòèí³ ²âàí³âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâó-
âàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ 
ñïîðóä ó ïðîâ. Çàëóæíîìó, 27-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü - çåìë³ æèòëîâî¿ 
òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà ¹ À-10235).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ãîíòàð Âàëåíòèí³ 
²âàí³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî 
ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ      0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:90:060:0017) äëÿ áóä³âíèöòâà òà 
îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ.Çàëóæíîìó, 27-à ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ãîíòàð Âàëåíòèí³ ²âàí³âí³:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ 

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

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

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

3.4. Âèêîíàòè íåîáõ³äíèé îáñÿã ðîá³ò ç ³í-
æåíåðíî¿ ï³äãîòîâêè òåðèòîð³¿ ïî çàõèñòó ¿¿ â³ä 

ï³äòîïëåííÿ òà çàòîïëåííÿ ïîâåíåâèìè âîäàìè, 
ïîãîäèâøè ¿õ â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì 
ïîðÿäêó.

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

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè 
òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 23.03.2007 
19-2701, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíò-
ñòâà ó ì³ñò³ Êèºâ³ â³ä 31.03.2015 ¹ 19-26-0.3-
4922/2-15.

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

3.8. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, êîä ÊÂÖÏÇ 02.01, ñïðàâà 
¹ Ï-9156).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíêàì Ïóçèðí³é Âàëåí-
òèí³ Âàñèë³âí³ òà Âàñèëü÷åíêî Ãàíí³ Âàñèë³â-
í³ ó ñï³ëüíó ÷àñòêîâó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:62:022:0036) ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. Çèìîâîìó, 3 ó 
Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ç ðîçïîä³ëîì 
÷àñòîê ó ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ÷àñòêîâî¿ âëàñíîñò³ íà 
âèùåçàçíà÷åíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó, à ñàìå:

- ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè Ïóçèðíî¿ Âàëåíòèíè 
Âàñèë³âíè - 1/2 â³ä 0,1000 ãà;

- ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè Âàñèëü÷åíêî Ãàííè 
Âàñèë³âíè — 1/2 â³ä 0,1000 ãà.

3. Ãðîìàäÿíêàì Ïóçèðí³é Âàëåíòèí³ Âàñèë³âí³ 
òà Âàñèëü÷åíêî Ãàíí³ Âàñèë³âí³:

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

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

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-
ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-
ìåíòàö³¿, ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç 

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

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

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

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

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-
ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ) 
ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) 
ãðîìàäÿíêàì Ïóçèðí³é Âàëåíòèí³ Âàñèë³âí³ òà 

Âàñèëü÷åíêî Ãàíí³ Âàñèë³âí³ äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ 
æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä ó ïðîâ.Çèìîâîìó, 3 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü - çåìë³ æèòëîâî¿ òà 

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-
ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ) ìåæ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) ãðî-
ìàäÿíàì ×èðèêàë Íàòàë³¿ Îëåêñ³¿âí³ òà Êèðèºíêó 
Ìàêñèìó Îëåêñàíäðîâè÷ó äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ 
æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä 
íà âóë.Çàêàðïàòñüê³é, 3/1 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü - çåìë³ æèòëîâî¿ òà 
ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-9302).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì ×èðèêàë Íàòàë³¿ 
Îëåêñ³¿âí³ òà Êèðèºíêó Ìàêñèìó Îëåêñàíäðî-
âè÷ó ó ñï³ëüíó ÷àñòêîâó âëàñí³ñòü çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó ïëîùåþ   0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:79:118:0046) ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà äëÿ 
îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Çàêàðïàòñüê³é, 3/1 ó 
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ç ðîçïîä³ëîì 
÷àñòîê ó ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ÷àñòêîâî¿ âëàñíîñò³ íà 
âèùåçàçíà÷åíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó, à ñàìå:

- ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè ×èðèêàë Íàòàë³¿ Îëåê-
ñ³¿âíè - 1/2 â³ä 0,1000 ãà;

- ÷àñòêà ãðîìàäÿíèíà Êèðèºíêà Ìàêñèìà 
Îëåêñàíäðîâè÷à - 1/2 â³ä 0,1000 ãà.

3. Ãðîìàäÿíàì ×èðèêàë Íàòàë³¿ Îëåêñ³¿âí³ òà 
Êèðèºíêó Ìàêñèìó Îëåêñàíäðîâè÷ó:

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

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

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

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

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

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

8000000000:66:540:0074) äëÿ áóä³âíèöòâà òà 
îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Êàõîâñüê³é, 69/1 ó 
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ç ðîçïîä³ëîì 
÷àñòîê ó ïðàâ³ ñï³ëüíî¿ ÷àñòêîâî¿ âëàñíîñò³ íà 
âèùåçàçíà÷åíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó, à ñàìå:

- ÷àñòêà ãðîìàäÿíèíà Âîçíÿêà Ìèõàéëà 
Éîñèïîâè÷à - 12/100 â³ä 0,0634 ãà;

- ÷àñòêà ãðîìàäÿíèíà Âîçíÿêà Îëåêñàíäðà 
Ìèõàéëîâè÷à - 33/100 â³ä 0,0634 ãà;

- ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè Ãåðìàí Ìàð³¿ Â³òàë³¿âíè 
- 11/80 â³ä 0,0634 ãà;

- ÷àñòêà ãðîìàäÿíêè Êðàñí³êîâî¿ Íàòàë³¿ 
Ìèõàéë³âíè - 11/80 â³ä 0,0634 ãà;

- ÷àñòêà ãðîìàäÿíèíà Ãåðìàíà Îëåêñàíäðà 
Éîñèïîâè÷à - 11/40 â³ä 0,0634 ãà.

3. Ãðîìàäÿíàì Âîçíÿêó Ìèõàéëó Éîñèïîâè-
÷ó, Âîçíÿêó Îëåêñàíäðó Ìèõàéëîâè÷ó, Ãåðìàí 
Ìàð³¿ Â³òàë³¿âí³, Êðàñí³êîâ³é Íàòàë³¿ Ìèõàéë³âí³ 
òà Ãåðìàíó Îëåêñàíäðó Éîñèïîâè÷ó:

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

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

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

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

3.4 Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

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

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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№82 (4995)

Про погодження технічної 
документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки 
у 4-му мікрорайоні житлового 

масиву Позняки (земельна ділянка № 36) 
у Дарницькому районі 
м. Києва комунальному 
підприємству з питань 
будівництва житлових 

будинків «Житлоінвестбуд-УКБ» 
для будівництва житлового будинку 

(для забезпечення соціальним 
житлом черговиків квартобліку) 

з вбудовано-прибудованими приміщеннями 
соціально-побутового призначення, підземним 

паркінгом та дитячого садка
Рішення Київської міської ради № 686/2848 від 6 липня 2017 року

Відповідно до статей 9, 79-1, 83, 122, 186 Земельного кодексу України, статті 56 Закону України «Про землеустрій», 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 
комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
розглянувши клопотання комунального підприємства з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд-УКБ» від 
07.08.2015 № К-25238 та технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Ïîãîäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç 
çåìëåóñòðîþ ùîäî ïîä³ëó çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ïëîùåþ 2,2230 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 

8000000000:63:245:0115) ó 4-ìó ì³êðîðàéîí³ 
æèòëîâîãî ìàñèâó Ïîçíÿêè (çåìåëüíà ä³ëÿíêà 
¹ 36) â Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà êîìó-

íàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ç ïèòàíü áóä³âíèöòâà 
æèòëîâèõ áóäèíê³â «Æèòëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ» äëÿ 
áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèíêó (äëÿ çàáåçïå÷åí-
íÿ ñîö³àëüíèì æèòëîì ÷åðãîâèê³â êâàðòîáë³êó) 
ç âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè 
ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, ï³äçåìíèì 
ïàðê³íãîì òà äèòÿ÷îãî ñàäêà íà òðè çåìåëüí³ ä³-
ëÿíêè ïëîùàìè 0,9483 ãà, 0,9158 ãà òà 0,3589 ãà 

(êàòåãîð³ÿ çåìåëü – çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ 
çàáóäîâè, ñïðàâà À-21979).

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про створення парку культури 
та відпочинку в Оболонському 

районі міста Києва
Рішення Київської міської ради № 631/2793 від 22 червня 2017 року

Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пунктів 34, 37 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 1, 20, 21, 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», 
частини третьої статті 53 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», наказу Міністерства будівни-
цтва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 №105 «Про затвердження правил 
утримання зелених насаджень у населених пунктах України», з метою збереження зелених насаджень та покращення 
благоустрою міста Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про створення парку відпочинку 
на вул. Богатирській 

(біля озера Редькине) 
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 630/2792 від 22 червня 2017 року
Відповідно до Земельного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 

України «Про природно-заповідний фонд», Закону України «Про охорону навколишнього середовища», наказу 
Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року 
№ 105 «Про затвердження правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України», з метою підвищення 
рекреаційного потенціалу міста Києва, раціонального використання земельних ресурсів, збереження зелених на-
саджень, а також враховуючи численні звернення громадськості, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про передачу громадянці 
Стешенко Юлії Арсенівні 

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

будівель і споруд на вул. Цілинній, 10 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 654/2816 від 22 червня 2017 року
Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен-

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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Ñòâîðèòè ïàðê êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó íà 
çåìåëüíèõ ä³ëÿíêàõ îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 41,64 ãà 
íàâêîëî îçåð Éîðäàíñüêå òà Êèðèë³âñüêå â Îáî-
ëîíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç äîäàòêîì 
äî öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â 
öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹806/3381 
(³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè), à ñàìå: âêëþ÷èòè 
ïàðê êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó çã³äíî ç ïóíêòîì 1 
öüîãî ð³øåííÿ äî ïåðåë³êó ïàðê³â êóëüòóðè òà 
â³äïî÷èíêó Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, ùî 
â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíó-
âàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹2).

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà:

3.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî çåìëåêî-
ðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ íàâêîëî îçåð 
Éîðäàíñüêå òà Êèðèë³âñüêå â Îáîëîíñüêîìó 
ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.

3.2. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî áëàãîóñòðîþ òà îçåëåíåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 41,64 ãà íàâêîëî 
îçåð Éîðäàíñüêå òà Êèðèë³âñüêå â Îáîëîíñüêîìó 
ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.

3.3. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éí³ çàõîäè ùîäî çàëó-
÷åííÿ ìåöåíàò³â äëÿ áëàãîóñòðîþ òà îçåëåíåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 41,64 ãà 
íàâêîëî îçåð Éîðäàíñüêå òà Êèðèë³âñüêå â Îáî-
ëîíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé ïðî¿çä äî âîäè 
ñïåö³àëüíî¿ òåõí³êè äëÿ ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ç 
ðîç÷èñòêè âîäîéì, ðåìîíòó òà îáñëóãîâóâàííÿ 
³íæåíåðíèõ ìåðåæ.

4. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïî îõîðîí³, óòðèìàííþ 
òà åêñïëóàòàö³¿ çåìåëü âîäíîãî ôîíäó ì. Êèºâà 
«Ïëåñî»:

4.1. Ïîñò³éíî çä³éñíþâàòè çàõîäè ùîäî 
óòðèìàííÿ òà áëàãîóñòðîþ îçåð Éîðäàíñüêå òà 
Êèðèë³âñüêå òà ¿õ ïðèáåðåæíèõ çàõèñíèõ ñìóã.

4.2. Â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çàáåçïå÷èòè 
âèíåñåííÿ çîâí³øíüî¿ òà âíóòð³øíüî¿ ìåæ³ ïðè-
áåðåæíî¿ çàõèñíî¿ ñìóãè âîäîéì â íàòóðó (íà 
ì³ñöåâ³ñòü).

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿), ïî-
÷èíàþ÷è ç 2017 ðîêó, â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó 
âðàõîâóâàòè ïîòðåáó ó âèäàòêàõ íà ðåàë³çàö³þ 
öüîãî ð³øåííÿ ó ïðîåêòàõ áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

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

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè òà íà ïîñò³éíó 
êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòî-
áóäóâàííÿ,  àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

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

1. Ñòâîðèòè ïàðê â³äïî÷èíêó íà çåìåëü-
í³é ä³ëÿíö³ îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 30,45 ãà íà 
âóë. Áîãàòèðñüê³é (á³ëÿ îçåðà Ðåäüêèíå) â Îáî-
ëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çåëå-
íî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ 
ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é 
÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19 ëèïíÿ 2005 ðîêó ¹806/3381, 
ïðîäîâæåíèõ íà ïåð³îä äî 31 ãðóäíÿ 2017 ðîêó 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07 ëèïíÿ 
2016 ðîêó ¹572/572 (òàáëèöÿ 2 «Îçåëåíåí³ 
òåðèòîð³¿ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèº-
âà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà 
ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì»), äîäàâøè çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ, äî 
ïåðåë³êó ïàðê³â Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïî îõîðîí³, óòðèìàííþ 
òà åêñïëóàòàö³¿ çåìåëü âîäíîãî ôîíäó ì. Êèºâà 
«Ïëåñî» ïåðåäàòè ïðèáåðåæíó çàõèñíó ñìóãó 
íà îáñëóãîâóâàííÿ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïî 
óòðèìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Îáîëîíñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4. Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà 
çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

4.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çà-
õîäè ùîäî î÷èñòêè äíà òà â³äíîâëåííÿ îçåðà 

Ðåäüêèíå íà âóë. Áîãàòèðñüê³é â Îáîëîíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4.2. Ðîçãëÿíóòè ìîæëèâ³ñòü çàëó÷åííÿ êîøò³â 
ìåöåíàò³â äëÿ î÷èùåííÿ äíà òà â³äíîâëåííÿ îçåðà 
Ðåäüêèíå íà âóë. Áîãàòèðñüê³é â Îáîëîíñüêîìó 
ðàéîí³ ì.Êèºâà.

5. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïî óòðèìàííþ çåëå-
íèõ íàñàäæåíü «Êè¿âçåëåíáóä» Îáîëîíñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà:

5.1. Çä³éñíèòè âñ³ íåîáõ³äí³ îðãàí³çàö³éíî-
ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïî-
ñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, 
âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

5.2 Çä³éñíèòè âñ³ íåîáõ³äí³ îðãàí³çàö³éíî-
ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

5.3 Ðîçãëÿíóòè ìîæëèâ³ñòü çàëó÷åííÿ êîøò³â 
ìåöåíàò³â äëÿ ñòâîðåííÿ ïàðêó â³äïî÷èíêó íà 
çåìåëüí³é ä³ëÿíö³, âèçíà÷åí³é ïóíêòîì 1 öüîãî 
ð³øåííÿ.

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

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

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî 
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ñòå-
øåíêî Þë³¿ Àðñåí³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü äëÿ 
áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë.Ö³ëèíí³é, 
10 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ 
çåìåëü – çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, 
êîä ÊÂÖÏÇ 02.01, ñïðàâà ¹ Ù-1173).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Ñòåøåíêî Þë³¿ Àð-
ñåí³âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî 
ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:90:126:0021) äëÿ áóä³âíèöòâà òà 
îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë.Ö³ëèíí³é, 10 ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ñòåøåíêî Þë³¿ Àðñåí³âí³:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ 

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

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

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ 
Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè 
â³ä 03.02.2015 ¹ 686/0/12/19-15, Ãîëîâíîãî 

óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä 
10.03.2015 ¹49-26-0.3-3425/2-15.

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

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

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

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0449 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:82:445:0136) äëÿ áóä³âíèöòâà òà 
îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. Ñòðàòåã³÷íîìó, 
17-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Ëèòâèíåíêî Îëüç³ Îëåêñàíäð³âí³:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ 

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

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

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ 
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³-
òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 
19.11.2007 ¹19-13309, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ 
Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä 25.01.2016 
¹ 19-26-7777.31-39/35-16.

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

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

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî



7ДОКУМЕНТ Хрещатик
2 серпня 2017 р.

№82 (4995)

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî 
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó 
Êîçëîâó Âàñèëþ Ìàêñèìîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë.Íîâ³é, 29 ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ 
çåìåëü – çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáó-
äîâè, ñïðàâà À-9721).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Êîçëîâó Âàñèëþ 
Ìàêñèìîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0955 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:72:509:0024) äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áó-
ä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Íîâ³é, 29 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Êîçëîâó Âàñèëþ Ìàêñèìîâè÷ó:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ 

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

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

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñòàõ Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè 
òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 15.03.2006 
¹19-2100, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêà-
äàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä 11.03.2016 ¹31/41-16.

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

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

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

3.7. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî 
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Íà-
çàðóê Ìàðèí³ Ìèêîëà¿âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà òà 
îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Øåâ÷åíêà, 66-â 
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ 
çåìåëü – çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáó-
äîâè, ñïðàâà À-18685).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Íàçàðóê Ìàðèí³ 
Ìèêîëà¿âí³, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî 
ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:72:514:0043) äëÿ áóä³âíèöòâà òà 
îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë.Øåâ÷åíêà, 66-â 
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Íàçàðóê Ìàðèí³ Ìèêîëà¿âí³:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ 

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

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

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñòàõ 
Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè 
â³ä 16.10.2014 ¹ 10082/0/01/09-14, Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä 
25.03.2016 ¹ 96/41-16.

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

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

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

3.7. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî 
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç 
ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÍÎÂÎÏÅ-
×ÅÐÑÜÊÈÉ ÏÎÑÀÄ» äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ìàéíîâîãî êîìïëåêñó 
íà âóë. ²îàííà Ïàâëà II (âóë. Ïàòð³ñà Ëóìóìáè), 5 

ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü 
– çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, êîä 
ÊÂÖÏÇ 03.07, çàÿâà ÄÖ â³ä 13.05.2017 ¹ 50116-
1865681-031-03, ñïðàâà Ä-7793).

2. Ïåðåäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÍÎÂÎÏÅ×ÅÐÑÜÊÈÉ 

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî 
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïóáë³÷íîìó àê-
ö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Õîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ 
«Êè¿âì³ñüêáóä» äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ 
òà îáñëóãîâóâàííÿ ðåêðåàö³éíî-îçäîðîâ÷îãî 
êîìïëåêñó, áëàãîóñòðîþ òà îçåëåíåííÿ òåðèòî-
ð³¿ íà âóë. Êâ³òêè Ö³ñèê, 34, 36 â Îáîëîíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü – çåìë³ ðå-
êðåàö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ñïðàâà Ä-7208, çàÿâà 
ÄÖ ¹ 01023-000227282-014 â³ä 28.11.2016).

2. Ïåðåäàòè ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâà-
ðèñòâó «Õîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ «Êè¿âì³ñüêáóä», çà 
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â îðåíäó 
íà 15 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,6864 ãà 
(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:85:067:0067, 
âèòÿã ç Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ¹ ÍÂ-
8000391902016) äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ 
òà îáñëóãîâóâàííÿ ðåêðåàö³éíî-îçäîðîâ÷îãî 
êîìïëåêñó, áëàãîóñòðîþ òà îçåëåíåííÿ òåðèòî-
ð³¿ íà âóë. Êâ³òêè Ö³ñèê, 34, 36 â Îáîëîíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó 
«Õîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ «Êè¿âì³ñüêáóä»:

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

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

êîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó 
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

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

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ 
Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè 
â³ä 10.09.2015 ¹ 12147/0/12/19-15, Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä 
14.09.2015 ¹ 19-26-7777.31-3055/20-15.

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

3.6. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âè-
êîðèñòàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íå çà ö³ëüîâèì 
ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà 
êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 
141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî 
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäñüê³é îð-

ãàí³çàö³¿ «Êè¿âñüêèé öåíòð êóëüòóðè òà îñâ³òè» 
äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ íåæèòëîâî¿ 

Про передачу громадянину Козлову Василю Максимовичу 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Новій, 29 у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 655/2817 від 22 червня 2017 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін 

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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про передачу громадянці Назарук Марині Миколаївні 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Шевченка, 66-в у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 656/2818 від 22 червня 2017 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін 

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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ ПОСАД» 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд майнового комплексу 

на вул. Іоанна Павла II (вул. Патріса Лумумби), 5 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 670/2832 від 6 липня 2017 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до 

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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про передачу земельної ділянки громадській організації 
«Київський центр культури та освіти» для експлуатації 

та обслуговування нежитлової будівлі 
на вул. Олеся Гончара, 39 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 669/2831 від 6 липня 2017 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124, 134 Земельного кодексу України, Закону України «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», 
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про передачу публічному акціонерному товариству 
«Холдингова компанія «Київміськбуд» земельної 

ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування 
рекреаційно-оздоровчого комплексу, благоустрою 
та озеленення території на вул. Квітки Цісик, 34, 36 

в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 673/2835 від 6 липня 2017 року

Відповідно до статей 9, 52, 83, 93, 123, 124 Земельного кодексу України, пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні 
положення» Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо проведення земельних торгів», 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 
комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

áóä³âë³ íà âóë. Îëåñÿ Ãîí÷àðà, 39 ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü – çåìë³ 
æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, êîä ÊÂÖÏÇ 
03.04, çàÿâà ÄÖ â³ä 29.05.2017 ¹ 50025-1907412-
031-03, ñïðàâà Ä-6858).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäñüê³é îðãàí³çàö³¿ «Êè-
¿âñüêèé öåíòð êóëüòóðè òà îñâ³òè», çà óìîâè 
âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â îðåíäó íà 
25 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0686 ãà 
(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:88:197:0009, 
âèòÿã ç Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî 
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ¹ ÍÂ-8000061002013) äëÿ åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ 
íà âóë. Îëåñÿ Ãîí÷àðà, 39 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç 
ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà ìàéíî (äîãîâîðè 
êóï³âë³-ïðîäàæó 1/2 ÷àñòèíè íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ 
â³ä 26.04.2017 ¹ 905, ¹ 906).

3. Ãðîìàäñüê³é îðãàí³çàö³¿ «Êè¿âñüêèé öåíòð 
êóëüòóðè òà îñâ³òè»:

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

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

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

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

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ 
Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè 
â³ä 22.04.2013 ¹ 5584/0/12/19-13, óïðàâë³ííÿ 
îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³ä 19.11.2013 
¹ 066/02-7118, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæ-
çåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä 15.10.2013 ¹ 4015.

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

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

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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 ÏÎÑÀÄ» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 37144553), çà 
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â îðåí-
äó íà 20 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 1,6084 
ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:79:047:0001, 
âèòÿã ç Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ¹ ÍÂ-
8000537762017) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-
âàííÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ìàéíîâîãî êîìïëåêñó 
íà âóë. ²îàííà Ïàâëà II (âóë. Ïàòð³ñà Ëóìóìáè), 5 
ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà 
Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç íàáóòòÿì ïðàâà âëàñíîñò³ íà 
ìàéíîâèé êîìïëåêñ (äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó 
ìàéíîâîãî êîìïëåêñó â³ä 13.08.2014 ¹ 1437).

3. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎ-
Â²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÍÎÂÎÏÅ×ÅÐÑÜÊÈÉ ÏÎÑÀÄ»:

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

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

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

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ 
Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä 
03.11.2016 ¹ 10498/0/12-4/19-16, Äåïàðòàìåíòó 

êóëüòóðè â³ä 24.04.2017 ¹ 060-2961, Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä 
11.10.2016 ¹1127/41-16.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

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

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

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Ïîíîâèòè íà 15 ðîê³â äîãîâ³ð îðåíäè 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 28.12.2007 ¹63-6-
00467 ïëîùåþ 0,1979 ãà (êàäàñòðîâèé íî-
ìåð 8000000000:90:176:0029), óêëàäåíèé ì³æ 
Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òîâàðèñòâîì ç 
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÑËÀÂÓÒÀ» äëÿ 
ðåêîíñòðóêö³¿, åêñïëóàòàö³¿ ³ îáñëóãîâóâàííÿ àâòî-
çàïðàâíî¿ ñòàíö³¿ ç îáñëóãîâóþ÷èì êîìïëåêñîì 
òà äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ ³ îáñëóãîâóâàííÿ 
ïàâ³ëüéîíó ç ïðîäàæó â³ò÷èçíÿíèõ àâòîìîá³ë³â 
ç â³äêðèòîþ àâòîñòîÿíêîþ íà Äí³ïðîâñüê³é íà-
áåðåæí³é, 17 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
(ñïðàâà ¹ À-22639).

2. Âñòàíîâèòè, ùî ðîçì³ð ð³÷íî¿ îðåíäíî¿ 
ïëàòè, âèçíà÷åíî¿ â äîãîâîð³ îðåíäè çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè â³ä 28.12.2007 ¹ 63-6-00467, ï³äëÿãàº 
ïðèâåäåííþ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî íîðì çàêîíî-
äàâñòâà.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ 
«ÑËÀÂÓÒÀ»:

3.1. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàð-
òàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà-
÷åí³ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì, äëÿ óêëàäàííÿ 
äîäàòêîâî¿ óãîäè ïðî ïîíîâëåííÿ äîãîâîðó 
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 28.12.2007 
¹63-6-00467.

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñò³ 
Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 21.09.2016 
¹ 057041-17893.

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî 
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó 
Ãóëüêó Â³òàë³þ Âàñèëüîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà 
îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Øåâ÷åíêà, 144-à ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-
ìåëü – çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, 
êîä ÊÂÖÏÇ 02.01, ñïðàâà À-22756).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ãóëüêó Â³òàë³þ 
Âàñèëüîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:72:511:0017) äëÿ áóä³âíèöòâà òà 

îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Øåâ÷åíêà, 144-à ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ãóëüêó Â³òàë³þ Âàñèëüîâè÷ó:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ 

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

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

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî 
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó 
Êîâàëåâñüêîìó Â³êòîðó Òðîõèìîâè÷ó äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë.Áðî-
ä³âñüê³é, 169-â ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
(êàòåãîð³ÿ çåìåëü – çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ 
çàáóäîâè, ñïðàâà ¹ À-15140).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Êîâàëåâñüêîìó Â³-
êòîðó Òðîõèìîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 
3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0920 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:90:048:0041) äëÿ áóä³âíèöòâà òà 
îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Áðîä³âñüê³é, 169-â ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Êîâàëåâñüêîìó Â³êòîðó Òðî-
õèìîâè÷ó:

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

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

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

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â 
ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

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

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ 
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àð-
õ³òåêòóðè â³ä 20.11.2012 ¹ 15402/0/01/19-12 
òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó 
ì. Êèºâ³ â³ä 23.10.2014 ¹ 19-26-0.3-5724/2-14.

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

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî 
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè êîìóíàëüíî-
ìó ï³äïðèºìñòâó ç óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ 
æèòëîâîãî ôîíäó ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ 
«Ñïåöæèòëîôîíä» 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 (êàòåãîð³ÿ 
çåìåëü – çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çà-
áóäîâè, çàÿâà ÄÖ ¹ 01006-000103241-014 â³ä 
26.09.2013, ñïðàâà Ä-6600).

2. Íàäàòè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ç óòðè-
ìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî ôîíäó ñïåö³àëü-
íîãî ïðèçíà÷åííÿ «Ñïåöæèòëîôîíä», çà óìîâè 
âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïîñò³éíå 

êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 5,7073 ãà 
(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:79:483:0023) 
äëÿ áóä³âíèöòâà, îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ 
æèòëîâèõ áóäèíê³â, â òîìó ÷èñë³ çà ïðîãðàìîþ 
«Äîñòóïíå æèòëî», òà îá’ºêò³â ñîö³àëüíî¿ ñôåðè 
(øêîëà, äèòÿ÷èé ñàäîê òà êîíñóëüòàö³éíî-ä³à-
ãíîñòè÷íèé öåíòð) ì³æ âóëèöÿìè Æóëÿíñüêîþ òà 
×àáàí³âñüêîþ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ç óòðèìàííÿ 
òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî ôîíäó ñïåö³àëüíîãî 
ïðèçíà÷åííÿ «Ñïåöæèòëîôîíä»:

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

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

Про поновлення договору оренди 
земельної ділянки товариству з обмеженою 

відповідальністю «СЛАВУТА» для реконструкції, 
експлуатації і обслуговування автозаправної станції 
з обслуговуючим комплексом та для будівництва, 

експлуатації і обслуговування павільйону з продажу 
вітчизняних автомобілів з відкритою автостоянкою 

на Дніпровській набережній, 17 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 676/2838 від 6 липня 2017 року
Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 33 Закону України «Про оренду землі», Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко-
мунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
та враховуючи клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «СЛАВУТА» від 21.07.2016 № КОП-0900, 
Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про передачу громадянину Гульку Віталію Васильовичу 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Шевченка, 144-а у Солом’янському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 741/2903 від 6 липня 2017 року

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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про передачу громадянину 
Ковалевському Віктору Трохимовичу у приватну власність 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Бродівській, 169-в у Голосіївському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 744/2906 від 6 липня 2017 року

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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання комунальному підприємству 
з утримання та експлуатації житлового фонду 
спеціального призначення «Спецжитлофонд» 

земельної ділянки для будівництва, обслуговування 
та експлуатації житлових будинків, в тому числі 

за програмою «Доступне житло», та об’єктів соціальної 
сфери (школа, дитячий садок 

та консультаційно-діагностичний центр) 
між вулицями Жулянською та Чабанівською 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 752/2914 від 6 липня 2017 року

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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñò³ Äå-
ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä 
08.11.2016 ¹ 10586/0/12-4/19-16.

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

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

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ 
ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïîðÿäêó, 
âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó 

ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî 
òà ¿õ îáòÿæåíü».

3.7. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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№82 (4995)

1. Âíåñòè çì³íè äî «Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çåëå-
íî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ 
ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é 
÷àñòèí³ ì³ñòà», çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹806/3381, â ÷àñòèí³ 
âèêëþ÷åííÿ ç ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é 
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà, ùî â³äïî-
â³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì 
âèìîãàì (òàáëèöÿ 2, ïàðê â³äïî÷èíêó ³ì. Îñòðîâ-
ñüêîãî), çåìåëüíó ä³ëÿíêó (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:72:089:0102) ïëîùåþ 0,0708 ãà 
íà Ñîëîì’ÿíñüê³é ïëîù³, 25 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà (ñïðàâà ¹ ª-1407)

2. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøîâó 
îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:72:089:0102) íà Ñîëîì’ÿíñüê³é 
ïëîù³, 25 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó 
ðîçì³ð³ 2 266 663,00 ãðí (äâà ì³ëüéîíè äâ³ñò³ 
ø³ñòäåñÿò ø³ñòü òèñÿ÷ ø³ñòñîò ø³ñòäåñÿò òðè 
ãðèâí³ 00 êîï³éîê) íà ï³äñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðî-
øîâî¿ îö³íêè (âèñíîâîê ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 20.03.2017).

4. Ïðîäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ «ÐÎÂÅÑÍÈÊ» çåìåëüíó ä³ëÿíêó 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:72:089:0102) ïëîùåþ 0,0708 ãà çà 
2 266 663,00 ãðí (äâà ì³ëüéîíè äâ³ñò³ ø³ñòäåñÿò 
ø³ñòü òèñÿ÷ ø³ñòñîò ø³ñòäåñÿò òðè ãðèâí³ 00 êî-
ï³éîê) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ êàôå 
íà Ñîëîì’ÿíñüê³é ïëîù³, 25 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó òîâàðèñòâó 
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÐÎÂÅÑÍÈÊ» 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà Ñîëîì’ÿíñüê³é ïëîù³, 
25 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (çã³äíî 
ç äîäàòêîì).

6. Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ï³äãîòóâàòè â äâî-
òèæíåâèé òåðì³í íåîáõ³äí³ ìàòåð³àëè äëÿ îôîðì-
ëåííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè (êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:72:089:0102) 
ïëîùåþ 0,0708 ãà íà Ñîëîì’ÿíñüê³é ïëîù³, 25 ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ö³íîþ òà íà 
óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ öèì ð³øåííÿì.

7. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ 
«ÐÎÂÅÑÍÈÊ»:

7.1. Óêëàñòè â äâîòèæíåâèé òåðì³í äîãîâ³ð 
êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

7.2. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè.

8. Äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè âñòàíîâèòè, ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà 
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïåðåõîäèòü äî ïîêóïöÿ ï³ñëÿ 
íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðî-
äàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà çà óìîâè äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ îáòÿæåíü ïðàâà âëàñíîñò³ ïîêóï-
öÿ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó (çàáîðîíà íà ïðîäàæ 
àáî ³íøå â³ä÷óæåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà/àáî 
³íøîãî ðå÷îâîãî ïðàâà íà íå¿ äî ïîâíîãî ðîç-
ðàõóíêó çà íå¿), ñïëàòè ïîêóïöåì 50 â³äñîòê³â 
÷àñòèíè ïëàòåæó çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó òà ïåí³ 
(ó ðàç³ íàÿâíîñò³) â³äïîâ³äíî äî óìîâ ïðîäàæó, 
çàòâåðäæåíèõ öèì ð³øåííÿì.

9. Ïîïåðåäèòè òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ 
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÐÎÂÅÑÍÈÊ», ùî:

9.1. Ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó 
ïåðåõîäèòü äî ïîêóïöÿ â³äïîâ³äíî äî óìîâ, 
ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòîì 8 öüîãî ð³øåííÿ, òà 
çä³éñíþºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì îáòÿæåíü öüîãî 
ïðàâà, âñòàíîâëåíîãî äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî óìîâ ïðîäàæó, 
çàòâåðäæåíèõ öèì ð³øåííÿì.

9.2. Ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó 
ìîæå áóòè ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 140, 
143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Ïðèïèíèòè îáñëóãîâóþ÷îìó êîîïåðàòèâó 
«Æèòëîâî-áóä³âåëüíèé êîîïåðàòèâ «Êîíèê» 
ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà ïëîùåþ 1,1597 ãà (êàäàñòðîâèé íî-
ìåð 8000000000:90:034:0059), ïëîùåþ 1,3685 
ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:90:034:0060) 
òà ïëîùåþ 0,0836 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:90:034:0062), ïåðåäàíèìè â³ä-
ïîâ³äíî äî ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 
23.07.2015 ¹ 907/1771 «Ïðî ïîä³ë çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè, ùî ïåðåáóâàº â îðåíä³ îáñëóãîâóþ-
÷îãî êîîïåðàòèâó «Êîëåêòèâ ³íäèâ³äóàëüíèõ 
çàáóäîâíèê³â «Êîíèê» ó ì³êðîðàéîí³ ×àïàºâêà 
ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, âíåñåííÿ 
çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
òà ïåðåäà÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíèõ 
ä³ëÿíîê ãðîìàäÿíàì - ÷ëåíàì îáñëóãîâóþ÷îãî 
êîîïåðàòèâó «Êîëåêòèâ ³íäèâ³äóàëüíèõ çàáóäîâ-
íèê³â «Êîíèê» äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ 
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ 
ñïîðóä ó ì³êðîðàéîí³ ×àïàºâêà ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà» òà â³ä 28.07.2016 ¹909/909 
«Ïðî çì³íó ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ çåìåëüíèõ 
ä³ëÿíîê îáñëóãîâóþ÷îãî êîîïåðàòèâó «Êîëåêòèâ 
³íäèâ³äóàëüíèõ çàáóäîâíèê³â «Êîíèê» íà âóë. 
Ëþòíåâ³é, 58 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
òà âíåñåííÿ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè», ïðàâî 
êîðèñòóâàííÿ ÿêèìè ïîñâ³ä÷åíî äîãîâîðîì 
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàðåºñòðîâàíèì ó 
êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â 
îðåíäè çåìë³ â³ä 25.12.2015 ¹ 1156 (ç óðàõóâàí-
íÿì äîãîâîðó ïðî âíåñåííÿ çì³í â³ä 28.10.2016 
¹1098), ç ìîìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà 
âëàñíîñò³ íà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çã³äíî ç äîäàòêîì 
äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Âíåñòè çì³íè äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè, çàðåºñòðîâàíîãî â êíèç³ çàïèñ³â 
äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â îðåíäè çåìë³ 
â³ä 25.12.2015 ¹1156 (ç óðàõóâàííÿì äîãîâîðó 
ïðî âíåñåííÿ çì³í â³ä 28.10.2016 ¹ 1098):

2.1. Çàëèøèòè â îðåíä³ îáñëóãîâóþ÷îãî êî-
îïåðàòèâó «Æèòëîâî-áóä³âåëüíèé êîîïåðàòèâ 

«Êîíèê» äî 25.12.2020 â ìåæàõ êàòåãîð³¿ çåìåëü 
æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè çåìåëüí³ 
ä³ëÿíêè:

- ïëîùåþ 0,0398 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:90:034:0313, âèòÿã ç Äåðæàâíîãî 
çåìåëüíîãî êàäàñòðó ÍÂ-8000511932017 â³ä 
04.04.2017);

- ïëîùåþ 0,1303 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:90:034:0314, âèòÿã ç Äåðæàâíîãî 
çåìåëüíîãî êàäàñòðó ÍÂ-8000511942017 â³ä 
04.04.2017);

- ïëîùåþ 0,0154 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:90:034:0315, âèòÿã ç Äåðæàâíîãî 
çåìåëüíîãî êàäàñòðó ÍÂ-8000511952017 â³ä 
04.04.2017) äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ 
æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ 
ñïîðóä ó ì³êðîðàéîí³ ×àïàºâêà ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà;

- ïëîùåþ 0,1614 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:90:034:0351, âèòÿã ç Äåðæàâíîãî 
çåìåëüíîãî êàäàñòðó ÍÂ-8000510352017 â³ä 
03.04.2017);

- ïëîùåþ 0,1722 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:90:034:0352, âèòÿã ç Äåðæàâíîãî 
çåìåëüíîãî êàäàñòðó ÍÂ-8000510332017 â³ä 
03.04.2017);

- ïëîùåþ 0,0825 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:90:034:0353, âèòÿã ç Äåðæàâíîãî 
çåìåëüíîãî êàäàñòðó ÍÂ-8000510322017 â³ä 
03.04.2017) äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ 
îá’ºêò³â ³íæåíåðíî¿, òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè 
(êð³ì îá’ºêò³â äîðîæíüîãî ñåðâ³ñó) ó ì³êðîðàéîí³ 
×àïàºâêà ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2.2. Â³äíåñòè äî çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ 
òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè çåìåëüí³ ä³ëÿí-
êè ïëîùåþ 0,7061 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:90:034:0350, âèòÿã ç Äåðæàâíîãî 
çåìåëüíîãî êàäàñòðó ÍÂ-8000510362017 â³ä 
03.04.2017), ïëîùåþ 0,0375 ãà (êàäàñòðîâèé 
íîìåð 8000000000:90:034:0354, âèòÿã ç Äåðæàâ-
íîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ÍÂ-8000510312017 â³ä 
03.04.2017) (ëèñò-çãîäà â³ä 20.06.2017 ¹ 903).

3. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì - ÷ëåíàì îáñëóãî-

Додаток 
до рішення Київської міської ради

від 06.07.2017 № 748/2910

УМОВИ
продажу товариству з обмеженою відповідальністю «РОВЕСНИК» 

земельної ділянки на Солом’янській площі, 25 
у Солом’янському районі м. Києва

1. Âèêîðèñòîâóâàòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì.
2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äî ïðîäàíî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì 

âëàñíèêîì óìîâ ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà äëÿ ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ 
³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

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

4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè 
òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 19.11.2004 ¹19-11728, Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà 
àðõ³òåêòóðè â³ä 23.04.2015 ¹5248/0/12/19-15, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ 
ðåñóðñ³â â ì.Êèºâ³ â³ä 28.05.2004 ¹ 08-8-20/9471.

5. Çàðàõóâàòè äî ñóì, ÿê³ ïîêóïåöü ìàº ñïëàòèòè çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àâàíñ ó ñóì³ 794 631,05 
ãðí (ñ³ìñîò äåâ’ÿíîñòî ÷îòèðè òèñÿ÷³ ø³ñòñîò òðèäöÿòü îäíà ãðèâíÿ 05 êîï³éîê), ñïëà÷åíèé â³ä-
ïîâ³äíî äî äîãîâîðó ¹6 â³ä 03.10.2016. Ðåøòà âàðòîñò³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ñóì³ 1 472 031,95 
ãðí (îäèí ì³ëüéîí ÷îòèðèñòà ñ³ìäåñÿò äâ³ òèñÿ÷³ òðèäöÿòü îäíà ãðèâíÿ 95 êîï³éîê) ñïëà÷óºòüñÿ 
ó òàêîìó ïîðÿäêó:

- ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äíÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó - 50 
â³äñîòê³â ÷àñòèíè ïëàòåæó, ùî çàðàõîâóºòüñÿ äî ì³ñöåâîãî áþäæåòó, ùî â ðîçðàõóíêó ñòàíîâèòü 
736 015,98 ãðí (ñ³ìñîò òðèäöÿòü ø³ñòü òèñÿ÷ ï’ÿòíàäöÿòü ãðèâåíü 98 êîï³éîê). Ðåøòà âàðòîñò³ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ñóì³ 736 015,97 ãðí (ñ³ìñîò òðèäöÿòü ø³ñòü òèñÿ÷ ï’ÿòíàäöÿòü ãðèâåíü 97 êîï³éîê) 
ñïëà÷óºòüñÿ ó ðîçñòðî÷êó ïðîòÿãîì îäíîãî ðîêó ð³âíèìè ÷àñòèíàìè ç íàñòóïíîãî ì³ñÿöÿ, ùî íà-
ñòàº çà ì³ñÿöåì, â ÿêîìó çä³éñíåíî ïåðøèé ïëàò³æ, àëå íå ï³çí³øå í³æ äî 25 ÷èñëà êîæíîãî ì³ñÿöÿ.

Про продаж земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю «РОВЕСНИК» 

для експлуатації та обслуговування кафе 
на Солом’янській площі, 25 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 748/2910 від 6 липня 2017 року

Відповідно до статей 9, 110, 111, 128 Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 3 прикінцевих та перехідних положень Закону України 
від 06.09.2012 №5-245-VІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель 
державної та комунальної власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 №381 «Про затвер-
дження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та 
комунальної власності» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про передачу у приватну власність земельних ділянок 
громадянам – членам обслуговуючого кооперативу 

«Житлово-будівельний кооператив «Коник», 
для будівництва та обслуговування житлових будинків, 
господарських будівель і споруд у мікрорайоні Чапаєвка 

у Голосіївському районі м. Києва та внесення змін 
до договору оренди

Рішення Київської міської ради № 754/2916 від 6 липня 2017 року
Відповідно до статей 9, 791, 81, 83, 93, 116, 118, 122, 123, 124 Земельного кодексу України, статей 30, 31 Закону 

України «Про оренду землі», статті 56 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини 
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), враховуючи те, що 
земельні ділянки зареєстровані в Державному земельному кадастрі та право комунальної власності територіальної 
громади міста Києва на які зареєстровано в установленому порядку, а також звернення громадян - членів обслуго-
вуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Коник», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â 
ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ 
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-
òåêòóðè â³ä 23.02.2012 ¹ 2304/0/18-1/21-12 
òà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó 
ì. Êèºâ³ â³ä 08.07.2013 ¹ 2375.

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

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ó 
ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî 
äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå 
ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âè-
êîðèñòàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íå çà ö³ëüîâèì 
ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà 
êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 
141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

6. Ðîçì³ð ïëàòåæó âèçíà÷àºòüñÿ ³ç âðàõóâàííÿì ³íäåêñó ³íôëÿö³¿, âñòàíîâëåíîãî Äåðæàâíîþ 
ñëóæáîþ ñòàòèñòèêè Óêðà¿íè çà ïåð³îä ç ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà òèì, â ÿêîìó âíåñåíî ïåðøèé ïëàò³æ, 
ïî ì³ñÿöü, ùî ïåðåäóº ì³ñÿöþ âíåñåííÿ ïëàòåæó, ïðè öüîìó äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ïåðåäáà÷èòè, ùî ÿêùî ó áóäü-ÿêîìó ì³ñÿö³ ³íäåêñ ³íôëÿö³¿ ñòàíîâèòü ìåíøå 100 â³äñîòê³â, 
òî ï³ä ÷àñ âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó ïëàòåæó â³í âðàõîâóºòüñÿ çà òàêèé ì³ñÿöü íà ð³âí³ 100 â³äñîòê³â.

7. Ïîêóïåöü ìàº ïðàâî äîñòðîêîâî ñïëàòèòè ðåøòó (çàëèøîê) âàðòîñò³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ï³ñëÿ 
âíåñåííÿ ïåðøîãî àáî ÷åðãîâîãî ïëàòåæó.

Ó ðàç³ äîñòðîêîâî¿ ñïëàòè çîáîâ’ÿçàíü ïî äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó íàðàõóâàííÿ ³íäåêñó 
³íôëÿö³¿ ïðèïèíÿºòüñÿ, à îñòàíí³é ïëàò³æ áóäå âèçíà÷àòèñÿ ç óðàõóâàííÿì ³íäåêñó ³íôëÿö³¿ çà 
ïåð³îä ç ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàâ ï³ñëÿ ñïëàòè ïåðøîãî âíåñêó, ïî ì³ñÿöü, ùî ïåðåäóº ì³ñÿöþ âíåñåííÿ 
îñòàííüîãî (äîñòðîêîâîãî) ïëàòåæó.

8. Äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïåðåäáà÷èòè, ùî ïîêóïöþ ó ðàç³ ïðîñòðî÷åííÿ 
âèêîíàííÿ ãðîøîâîãî çîáîâ’ÿçàííÿ, íåîáõ³äíî ñïëàòèòè:

- çà êîæíèé äåíü ïðîñòðî÷åííÿ ïëàòåæó ïåíþ ó ðîçì³ð³ 0,1 â³äñîòêà (íóëü ö³ëèõ îäíà äåñÿòèõ 
â³äñîòêà) â³ä ñóìè ïðîñòðî÷åíîãî ïëàòåæó (ãðîøîâîãî çîáîâ’ÿçàííÿ). Íàðàõóâàííÿ ïåí³ çà ïðîñòðî-
÷åííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ’ÿçàííÿ çä³éñíþºòüñÿ íà äåíü ôàêòè÷íîãî ïîãàøåííÿ áîðãîâèõ çîáîâ’ÿçàíü;

- ñóìó áîðãó ïðîñòðî÷åíîãî ïëàòåæó ç óðàõóâàííÿì âñòàíîâëåíîãî ³íäåêñó ³íôëÿö³¿ çà âåñü 
÷àñ ïðîñòðî÷åííÿ;

- òðè â³äñîòêà ð³÷íèõ â³ä ïðîñòðî÷åíî¿ ñóìè.
9. Ïåíÿ çà ïðîñòðî÷åííÿ âèêîíàííÿ ïîêóïöåì ãðîøîâîãî çîáîâ’ÿçàííÿ çà äîãîâîðîì êóï³â-

ë³-ïðîäàæó ï³äëÿãàº ñïëàò³ ³ íàðàõîâóºòüñÿ äî ïîâíîãî ôàêòè÷íîãî âèêîíàííÿ ïîêóïöåì òàêîãî 
ãðîøîâîãî çîáîâ’ÿçàííÿ, àëå íå á³ëüøå îäíîãî ðîêó.

10. Ïðè ïðîñòðî÷åíí³ ïîãàøåííÿ ïëàòåæó íà äâà ì³ñÿö³, ïî÷èíàþ÷è ç 25 ÷èñëà ì³ñÿöÿ, â ÿêîìó 
çä³éñíþâàâñÿ ïåðøèé àáî ÷åðãîâèé ïëàò³æ, ðîçñòðî÷åííÿ ïëàòåæó çà ïðèäáàííÿ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè ïðèïèíÿºòüñÿ. Â òàêîìó ðàç³ ïðîòÿãîì íàñòóïíîãî äíÿ ç ìîìåíòó ïðèïèíåííÿ ðîçñòðî÷åííÿ 
ïëàòåæó ïîêóïåöü çîáîâ’ÿçàíèé ñïëàòèòè ðåøòó (çàëèøîê) âàðòîñò³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

11. Ó äîãîâîð³ êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè âñòàíîâèòè îáòÿæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ ïî-
êóïöÿ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó øëÿõîì íàêëàäåííÿ çàáîðîíè íà ðîçïîðÿäæåííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, 
â òîìó ÷èñë³ ïðîäàæ àáî ³íøå â³ä÷óæåííÿ ïîêóïöåì çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà/àáî ³íøèõ ðå÷îâèõ ïðàâ 
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, äî ïîâíîãî ðîçðàõóíêó çà íå¿ çã³äíî ç óìîâàìè äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó, 
çîêðåìà çàáîðîíèòè:

- óêëàäàòè äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó, ì³íè, äàðóâàííÿ àáî ³íøîãî â³ä÷óæåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, 
à òàêîæ ïåðåäàâàòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó â çàñòàâó (³ïîòåêó) òà äî ñòàòóòíîãî êàï³òàëó þðèäè÷íèõ îñ³á;

- ïîä³ë çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè àáî ¿¿ îá’ºäíàííÿ ç ³íøèìè çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè;
- ó ðàç³ ïåðåäà÷³ ïîêóïöåì çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â îðåíäó íàäàâàòè çãîäó îðåíäàðÿì íà çàñòàâó 

(³ïîòåêó) ïðàâà îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, à òàêîæ íà ïåðåäà÷ó (âíåñåííÿ) ïðàâà îðåíäè çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè äî ñòàòóòíîãî êàï³òàëó þðèäè÷íèõ îñ³á;

- óêëàäàòè äîãîâîðè ñóïåðô³ö³þ òà â÷èíÿòè áóäü-ÿê³ ³íø³ ä³¿ òà ïðàâî÷èíè, ÿê³ ìîæóòü ñïðè÷è-
íèòè àáî ïîâ’ÿçàí³ ó ìàéáóòíüîìó ç ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó äî ³íøèõ îñ³á.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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âóþ÷îãî êîîïåðàòèâó «Æèòëîâî-áóä³âåëüíèé 
êîîïåðàòèâ «Êîíèê», çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 
5 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüí³ 
ä³ëÿíêè êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1,2666 
ãà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ 
áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó 
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çã³äíî ç äîäàò-
êîì äî öüîãî ð³øåííÿ (êàòåãîð³ÿ çåìåëü - çåìë³ 
æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, êîä ÊÂÖÏÇ 
02.01, ñïðàâà À-23705).

4. Îáñëóãîâóþ÷îìó êîîïåðàòèâó «Æèòëîâî-
áóä³âåëüíèé êîîïåðàòèâ «Êîíèê»:

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

4.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-
äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ 
³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â 
ìåæàõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó 
êîðèñòóâàíí³ þðèäè÷íî¿ îñîáè.

4.3. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-
ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà÷åí³ ÷èííèì 
çàêîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äî-
ãîâîðó ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàðåºñòðîâàíîãî â êíèç³ 
çàïèñ³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â îðåíäè 
çåìë³ â³ä 25.12.2015 ¹ 1156 (ç óðàõóâàííÿì äî-
ãîâîðó ïðî âíåñåííÿ çì³í â³ä 28.10.2016 ¹1098).

5. Ãðîìàäÿíàì - ÷ëåíàì îáñëóãîâóþ÷îãî 
êîîïåðàòèâó «Æèòëîâî-áóä³âåëüíèé êîîïåðà-
òèâ «Êîíèê»:

5.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè.

5.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-
äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ 
³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â 
ìåæàõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó 
âëàñíîñò³ ô³çè÷íèõ îñ³á.

5.3. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíèõ 
ä³ëÿíîê çã³äíî ç ì³ñòîáóä³âíèìè óìîâàìè ³ îá-
ìåæåííÿìè ùîäî çàáóäîâè òà äîçâîëîì íà 
âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, îäåðæàíèìè â 
óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

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

5.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

5.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ 
ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ó ïîðÿäêó, 
âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó 
ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî 
òà ¿õ îáòÿæåíü».

6. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à òà âëàñíèê³â 
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ùî âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíèõ 
ä³ëÿíîê íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå çà 
ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íèìè 
òà ïðàâà âëàñíîñò³ íà íèõ â³äïîâ³äíî äî âèìîã 
ñòàòåé 140, 141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 06.07.2017 № 754/2916
Список громадян, 

яким передаються у приватну власність земельні ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

№ 
п/п

Кадастровий номер 
ділянки

№ справи Прізвище, ім’я та по батькові 
громадян

Місце розташу-
вання земельних 
ділянок

Площа 
земель-
них 
ділянок, 
га

Згода землекорис-
тувача - обслугову-
ючий кооператив 
“Житлово-будівель-
ний кооператив 
“Коник”

1 2 3 4 5 6 7

1 8000000000:90:034:0312 К-30082 Ступак Олександр Анатолійович вул. Лютнева, 58 0,0979 від 12.05.2017 № 649

2 8000000000:90:034:0307 К-30077 Куркуляк Христина Мирославівна вул. Лютнева, 58 0,0978 від 12.05.2017 № 654

3 8000000000:90:034:0310 К-30080 Колісник Іван Григорович вул. Лютнева, 58 0,0979 від 12.05.2017 № 651

4 8000000000:90:034:0309 К-30079 Рахмайлова Світлана Іванівна вул. Лютнева, 58 0,0978 від 12.05.2017 № 653

5 8000000000:90:034:0308 К-30078 Рахмайлов Василь Васильович вул. Лютнева, 58 0,0979 від 12.05.2017 № 652

6 8000000000:90:034:0311 К-30081 Ємельянов Олександр Вікторович вул. Лютнева, 58 0,0979 від 12.05.2017 № 650

7 8000000000:90:034:0306 К-30076 Сагова Світлана Володимирівна вул. Лютнева, 58 0,0979 від 12.05.2017 № 655

8 8000000000:90:034:0305 К-30075 Олещук Лариса Миколаївна вул. Лютнева, 58 0,0979 від 12.05.2017 № 656

9 8000000000:90:034:0304 К-30074 Ільїн Віктор Анатолійович вул. Лютнева, 58 0,1000 від 12.05.2017 № 657

10 8000000000:90:034:0303 К-30072 Гайдаєнко Світлана Анатоліївна вул. Лютнева, 58 0,1000 від 12.05.2017 № 658

11 8000000000:90:034:0302 К-30071 Супрун Олена Олександрівна вул. Лютнева, 58 0,1000 від 12.05.2017 № 659

12 8000000000:90:034:0301 К-30069 Супрун Ігор Олександрович вул. Лютнева, 58 0,1000 від 12.05.2017 № 660

13 8000000000:90:034:0062 К-30087 Журавель Микола Анатолійович вул. Лютнева, 58 0,0836 від 12.05.2017 № 648

1. Âíåñòè çì³íè äî «Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çåëå-
íî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ 
ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é 
÷àñòèí³ ì³ñòà», çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381 (÷èíí³ñòü 
ÿêèõ ïîäîâæåíî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 07.07.2016 ¹572/572), âèêëþ÷èâøè çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,2590 ãà ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà ç ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é, ùî 
ðåçåðâóþòüñÿ äëÿ ðîçâèòêó ìåðåæ³ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ íà ïåð³îä 
ï³ñëÿ 2010 ðîêó (ïóíêò 19 òàáëèöÿ 17).

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî 
â³äâåäåííÿ ô³çè÷í³é îñîá³ - ï³äïðèºìöþ Ñòåëü-
ìàêó Ìèõàéëó Ãåîðã³éîâè÷ó, ô³çè÷í³é îñîá³ - 
ï³äïðèºìöþ ßõíó Ñåðã³þ ²âàíîâè÷ó çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 
íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ íà âóë. Ìèêîëè Çàêðåâñüêîãî, 

30 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì.Êèºâà (êàòåãîð³ÿ 
çåìåëü – çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáó-
äîâè, ñïðàâà Ä-7839, çàÿâà ÄÖ â³ä 25.10.2016 
¹ 01109-000224277-014).

3. Ïåðåäàòè ô³çè÷í³é îñîá³ - ï³äïðèºìöþ 
Ñòåëüìàêó Ìèõàéëó Ãåîðã³éîâè÷ó, ô³çè÷í³é îñîá³ 
- ï³äïðèºìöþ ßõíó Ñåðã³þ ²âàíîâè÷ó, çà óìîâè 
âèêîíàííÿ ïóíêòó 4 öüîãî ð³øåííÿ, â îðåíäó íà 
15 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,2590 ãà 
(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:62:017:0213, 
âèòÿã ç Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî 
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ¹ ÍÂ-8000358522016) äëÿ åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ 
íà âóë. Ìèêîëè Çàêðåâñüêîãî, 30 ó Äåñíÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç 
ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî 
(äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó íåæèòëîâîãî ïðè-

1. Ïåðåäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²Ä-
ÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÎ-ÁÓÄ²ÂÅËÜÍÀ 
ÊÎÌÏÀÍ²ß «Ñ²Ò²ÁÓÄ» òà ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅ-
ÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÒÅÉÊÎ Óêðà¿íà», çà 
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ, â îðåíäó 
íà 15 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 1,3735 ãà 
(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:75:445:0005, 
âèòÿã ç Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî 
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ¹ ÍÂ-8000515552017) äëÿ åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ êîìïëåêñó áóä³âåëü 
òà íåæèëîãî áóäèíêó íà âóë. Ãåíåðàëà Íàóìîâà, 
3 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç íàáóòòÿì ïðàâà âëàñíîñò³ 
íà íåðóõîìå ìàéíî (äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó 
êîìïëåêñó áóä³âåëü â³ä 14.02.2017 ¹186 òà 
äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó íåæèëîãî áóäèíêó â³ä 
14.02.2017 ¹ 187, âèòÿãè ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó 
ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî ïðî ðåºñòðàö³þ 
ïðàâà âëàñíîñò³ â³ä 14.02.2017 ¹ 19013834, 
¹ 19013424) (êàòåãîð³ÿ çåìåëü - çåìë³ æèòëîâî¿ 
òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, êîä ÊÂÖÏÇ 03.07, çà-
ÿâà ÄÖ â³ä 28.04.2017 ¹01010-000243974-014, 
ñïðàâà À-23487).

2. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎ-
Â²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÎ-ÁÓÄ²ÂÅËÜÍÀ 
ÊÎÌÏÀÍ²ß «Ñ²Ò²ÁÓÄ» òà ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅ-
ÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÒÅÉÊÎ Óêðà¿íà»:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-
÷³â â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êîäåêñó 
Óêðà¿íè.

2.2. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

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

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

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

2.6. Çàáåçïå÷èòè âëàøòóâàííÿ ï³ä’¿çäó äî 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç ÄÁÍ 360-92**.

2.7. Çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ âèìîã çåìåëüíîãî 
ñåðâ³òóòó ç çàáåçïå÷åííÿì ³íæåíåðíî-òðàíñïîðò-
íîãî îáñëóãîâóâàííÿ çàáóäîâè êâàðòàëó â³äïî-
â³äíî äî ãëàâè 16 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

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

3. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷³â, ùî ïðàâî 
êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ìîæå áóòè 
ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 143 
Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî 
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïóáë³÷íîìó àêö³-
îíåðíîìó òîâàðèñòâó «ÓÊÐÂÒÎÐ×ÎÐÌÅÒ» äëÿ 

áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 
áàãàòîïîâåðõîâîãî ïàðê³íãó íà âóë. Êàóíàñüê³é, 
27 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çå-

Про передачу фізичній особі – підприємцю 
Стельмаку Михайлу Георгійовичу, фізичній особі – 

підприємцю Яхну Сергію Івановичу земельної ділянки 
для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі 
на вул. Миколи Закревського, 30 у Деснянському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 755/2917 від 6 липня 2017 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пункту 34 
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про передачу земельної ділянки 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СІТІБУД» 
та ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ТЕЙКО Україна» для експлуатації та обслуговування 

комплексу будівель та нежилого будинку 
на вул. Генерала Наумова, 3 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 757/2919 від 6 липня 2017 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пункту 
34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи те, що земельна 
ділянка зареєстрована в Державному земельному кадастрі (витяг з Державного земельного кадастру про земельну 
ділянку від 07.04.2017 № НВ-8000515552017), право комунальної власності територіальної громади місті Києва на 
яку зареєстровано в установленому порядку (відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 
21.03.2017 № 19548471), розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель та лист 
товариства з обмеженою відповідальністю «РУБЕЛІТ» від 14.02.2017 № 3/1, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про зміну цільового призначення земельної ділянки 
публічного акціонерного товариства «УКРВТОРЧОРМЕТ» 

для будівництва, експлуатації та обслуговування 
багатоповерхового паркінгу на вул. Каунаській, 27 

у Дніпровському районі м. Києва 
та внесення змін до договору оренди

Рішення Київської міської ради № 760/2922 від 6 липня 2017 року
Відповідно до статей 9, 20, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 30 Закону України «Про оренду землі», За-

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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

ì³ùåííÿ â³ä 07.10.2013 ¹ 2719, â³ä 16.04.2014 
¹ 1243).

4. Ô³çè÷í³é îñîá³ - ï³äïðèºìöþ Ñòåëüìàêó 
Ìèõàéëó Ãåîðã³éîâè÷ó, ô³çè÷í³é îñîá³ - ï³äïðè-
ºìöþ ßõíó Ñåðã³þ ²âàíîâè÷ó:

4.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-
÷³â â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

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

4.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñòàõ 
Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè 
â³ä 10.08.2015 ¹ 10440/0/12/19-15 òà Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä 
24.03.2016 ¹ 86/41-16.

4.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç 

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

4.6. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåííîìó ïîðÿäêó.

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

5. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷³â, ùî âè-
êîðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì 
òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ 
íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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1. Ïîíîâèòè íà 5 ðîê³â äîãîâ³ð îðåíäè 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 13.04.2006 ¹75-6-
00280 ïëîùåþ 0,7326 ãà (êàäàñòðîâèé íî-
ìåð 8000000000:75:332:0006), óêëàäåíèé ì³æ 
Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òîâàðèñòâîì ç 
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÑÏ²ËÜÍÅ ÓÊÐÀ-
¯ÍÑÜÊÎ-ÊÀÍÀÄÑÜÊÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÐÎÑÀÍ» 
äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ïîøòîâî-
ñêëàäñüêîãî êîìïëåêñó ïî îáðîáö³, ñîðòóâàííþ 
³ çáåð³ãàííþ ïîøòîâèõ â³äïðàâëåíü íà ïðîñï.
Â³äðàäíîìó, 107-à ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà (ñïðàâà ¹À-9845).

2. Âñòàíîâèòè, ùî ðîçì³ð ð³÷íî¿ îðåíäíî¿ 
ïëàòè, âèçíà÷åíî¿ â äîãîâîð³ îðåíäè çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè â³ä 13.04.2006 ¹ 75-6-00280, ï³äëÿãàº 
ïðèâåäåííþ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî íîðì çàêîíî-
äàâñòâà.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ 
«Ñï³ëüíå óêðà¿íñüêî-êàíàäñüêå ï³äïðèºìñòâî 
«Ðîñàí»:

3.1. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàð-
òàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà-
÷åí³ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì, äëÿ óêëàäàííÿ 
äîäàòêîâî¿ óãîäè ïðî ïîíîâëåííÿ äîãîâîðó 
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 13.04.2006 
¹ 75-6-00280.

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

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñò³ 
Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 02.06.2016 
¹ 057041-10737.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Óòâîðèòè êîìóíàëüíó áþäæåòíó óñòàíîâó 
«Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð äîïîìîãè ó÷àñíèêàì 
àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿».

2. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî êîìóíàëüíó 
áþäæåòíó óñòàíîâó «Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð 
äîïîìîãè ó÷àñíèêàì àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïå-
ðàö³¿», ùî äîäàºòüñÿ.

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

3.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè, 
ïîâ’ÿçàí³ ³ç ñòâîðåííÿì êîìóíàëüíî¿ áþäæåòíî¿ 

óñòàíîâè «Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð äîïîìîãè 
ó÷àñíèêàì àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿».

3.2. Çàêð³ïèòè çà êîìóíàëüíîþ áþäæåòíîþ 
óñòàíîâîþ «Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð äîïîìîãè 
ó÷àñíèêàì àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿» íà ïðàâ³ 
îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ ìàéíî, íåîáõ³äíå äëÿ 
çä³éñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³.

3.3. Ïðèâåñòè ñâî¿ ðîçïîðÿäæåííÿ ó â³äïî-
â³äí³ñòü äî öüîãî ð³øåííÿ.

4. Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 

Про поновлення 
товариству з обмеженою відповідальністю 

«Спільне українсько-канадське підприємство «Росан» 
договору оренди земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування поштово-складського комплексу 
по обробці, сортуванню і зберіганню поштових 

відправлень на просп. Відрадному, 107-а 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 761/2923 від 6 липня 2017 року
Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 33 Закону України «Про оренду землі», Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко-
мунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
та враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Спільне українсько-канадське підприємство 
«Росан» від 18.01.2007 № КОП-0425, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про створення 
комунальної бюджетної установи 

«Київський міський центр допомоги учасникам 
антитерористичної операції»

Рішення Київської міської ради № 720/2882 від 6 липня 2017 року
Відповідно до статей 80, 83, 87, 89, 90 Цивільного кодексу України, підпункту 30 пункту 1 статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи Указ Президента України від 18 березня 2015 року № 150/2015 
«Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

ìåëü - çåìë³ ïðîìèñëîâîñò³, òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó, 
åíåðãåòèêè, îáîðîíè òà ³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ, êîä 
ÊÂÖÏÇ 12.04, çàÿâà ÄÖ ¹ 11331-000240193-014 
â³ä 30.03.2017, ñïðàâà ¹ Ä-7898).

2. Çì³íèòè ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,5894 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:63:113:0004) íà âóë. Êàóíàñüê³é, 27 
ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ÿêà ïåðåáóâàº 
â îðåíä³ çàêðèòîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà 
«Êè¿ââòîðìåò» íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó îðåíäè 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 30.08.2002 ¹ 66-6-00057, 
óêëàäåíîãî ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà çà-
êðèòèì àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì «Êè¿ââòîðìåò», 
òà äîçâîëèòè ¿¿ âèêîðèñòàííÿ äëÿ áóä³âíèöòâà, 
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áàãàòîïîâåð-
õîâîãî ïàðê³íãó.

3. Âíåñòè çì³íè äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè â³ä 30.08.2002 ¹ 66-6-00057, à ñàìå:

- ïî òåêñòó äîãîâîðó ñëîâà «Çàêðèòå àêö³îíåðíå 
òîâàðèñòâî «ÊÈ¯ÂÂÒÎÐÌÅÒ» ó âñ³õ â³äì³íêàõ çà-
ì³íèòè ñëîâàìè «Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî 
«ÓÊÐÂÒÎÐ×ÎÐÌÅÒ» ó â³äïîâ³äíèõ â³äì³íêàõ;

- ó ïóíêò³ 1 ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

- ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ç 
êàäàñòðîâèì íîìåðîì 8000000000:63:113:0004 - 
äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 
áàãàòîïîâåðõîâîãî ïàðê³íãó.

4. Âñòàíîâèòè, ùî ðîçì³ð ð³÷íî¿ îðåíäíî¿ 
ïëàòè, âèçíà÷åíî¿ â äîãîâîð³ îðåíäè çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè â³ä 30.08.2002 ¹ 66-6-00057, ï³äëÿãàº 
ïðèâåäåííþ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî âèìîã ð³øåííÿ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ÿêèì âñòàíîâëåíî ðîçì³ðè 
îðåíäíî¿ ïëàòè çà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

5. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòàìåíòó 
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì, 
äëÿ óêëàäàííÿ äîäàòêîâî¿ óãîäè ïðî âíåñåííÿ 
çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 
30.08.2002 ¹66- 6-00057.

6. Ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó 
«ÓÊÐÂÒÎÐ×ÎÐÌÅÒ»:

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

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

6.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñò³ 
Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 
27.12.2016 ¹ 12220/0/12-4/19-16.

6.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

7. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âè-
êîðèñòàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íå çà ö³ëüîâèì 
ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà 
êîðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 
141, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

8. 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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïåðåäáà÷àòè â áþäæåò³ 
ì³ñòà Êèºâà êîøòè íà óòðèìàííÿ êîìóíàëüíî¿ 
áþäæåòíî¿ óñòàíîâè «Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð äî-
ïîìîãè ó÷àñíèêàì àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿».

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 

ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³ òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 06.07.2017 р. № 720/2882
ПОЛОЖЕННЯ 

про комунальну бюджетну установу «Київський міський центр допомоги 
учасникам антитерористичної операції» 

(³äåíòèô³êàö³éíèé íîìåð )
ì. Êè¿â 2017

1. Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ
1.1. Êîìóíàëüíà áþäæåòíà óñòàíîâà «Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð äîïîìîãè ó÷àñíèêàì àíòè-

òåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿» (äàë³ - Öåíòð) º áþäæåòíîþ íåïðèáóòêîâîþ óñòàíîâîþ, ÿêà íàëåæèòü 
äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ â³äíåñåíà äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

Öåíòð áåçïîñåðåäíüî ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

1.2. Öåíòð óòâîðþºòüñÿ, ðåîðãàí³çóºòüñÿ òà ë³êâ³äóºòüñÿ çà ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.
1.3. Öåíòð ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ êåðóºòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, çàêîíàìè Óêðà¿íè, ïîñòàíîâàìè 

Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, àêòàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, ð³øåííÿìè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåííÿìè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), à òàêîæ öèì Ïîëîæåííÿì.

1.4. Öåíòð º þðèäè÷íîþ îñîáîþ, ìàº â³äîêðåìëåíå ìàéíî, ñàìîñò³éíèé áàëàíñ, ðàõóíêè â 
îðãàíàõ Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè, êðóãëó ïå÷àòêó ç³ ñâî¿ì íàéìåíóâàííÿì òà çîáðàæåííÿì 
Äåðæàâíîãî Ãåðáà Óêðà¿íè, à òàêîæ øòàìïè, áëàíêè, ³íø³ ðåêâ³çèòè.

Öåíòð íàáóâàº ïðàâà þðèäè÷íî¿ îñîáè ç äíÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó 
çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

2. Íàéìåíóâàííÿ òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Öåíòðó
2.1. Ïîâíå íàéìåíóâàííÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ: êîìóíàëüíà áþäæåòíà óñòàíîâà «Êè¿âñüêèé 

ì³ñüêèé öåíòð äîïîìîãè ó÷àñíèêàì àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿».
Ïîâíå íàéìåíóâàííÿ àíãë³éñüêîþ ìîâîþ: municipal budget institution «Kyiv city center for 

participants in anti-terrorist operations».
2.2. Ñêîðî÷åíå íàéìåíóâàííÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ: ÊÁÓ «Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð äîïîìîãè 

ó÷àñíèêàì ÀÒÎ».
Ñêîðî÷åíå íàéìåíóâàííÿ àíãë³éñüêîþ ìîâîþ: ÌÂ² «Kyiv city center for participants in ÀÒÎ».
2.3. Þðèäè÷íà àäðåñà: âóë. Õðåùàòèê, 36, ì. Êè¿â, 01001.
3. Ìåòà, çàâäàííÿ òà ïðàâà Öåíòðó
3.1. Îñíîâíîþ ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ Öåíòðó º íàäàííÿ ³íôîðìàö³éíî-êîíñóëüòàö³éíèõ ïîñëóã êèÿíàì 

- ó÷àñíèêàì àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, ÷ëåíàì ¿õ ñ³ìåé òà ÷ëåíàì ñ³ìåé çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ) 
êèÿí, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü â ïðîâåäåíí³ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ (äàë³ - ó÷àñíèêè ÀÒÎ), âçàºìîä³ÿ 
ç îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ó âèð³øåíí³ ïèòàíü íàäàííÿ 
äîïîìîãè ó÷àñíèêàì ÀÒÎ, âçàºìîä³ÿ ³ç ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè ó÷àñíèê³â ÀÒÎ, âîëîíòåðàìè.

3.2. Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè Öåíòðó º:
3.2.1. Ó÷àñòü ó ñòâîðåíí³ íàëåæíèõ óìîâ äëÿ åôåêòèâíîãî âèð³øåííÿ ïðîáëåì ó÷àñíèê³â ÀÒÎ 

òà ¿õ ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿.
3.2.2. Çàáåçïå÷åííÿ âçàºìîä³¿ ç îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäó-

âàííÿ, ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè ó÷àñíèê³â ÀÒÎ òà âîëîíòåðàìè, ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè 
òà îðãàí³çàö³ÿìè óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³ ó âèð³øåíí³ ïðîáëåì ó÷àñíèê³â ÀÒÎ.

3.2.3. Íàäàííÿ ³íôîðìàö³éíî-êîíñóëüòàö³éíèõ ïîñëóã ó÷àñíèêàì ÀÒÎ, ïðîâåäåííÿ ïîñò³éíîãî 
ìîí³òîðèíãó âèð³øåííÿ ïðîáëåì ó÷àñíèê³â ÀÒÎ.

3.3. Öåíòð â³äïîâ³äíî äî ïîêëàäåíèõ íà íüîãî çàâäàíü:
3.3.1. Çä³éñíþº âçàºìîä³þ ç îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, 

ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè ó÷àñíèê³â ÀÒÎ òà âîëîíòåðàìè, ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè òà îð-
ãàí³çàö³ÿìè óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³ ùîäî ïèòàíü ë³êóâàííÿ, ðåàá³ë³òàö³¿, àäàïòàö³¿, ïðàöåâëàøòóâàííÿ, 
ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè, ïåðåï³äãîòîâêè òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿, ³íøèõ ïèòàíü ñîö³àëüíîãî 
çàõèñòó ó÷àñíèê³â ÀÒÎ.

3.3.2. Íàäàº ³íôîðìàö³éí³ òà êîíñóëüòàö³éí³ ïîñëóãè, ïîâ’ÿçàí³ ç ë³êóâàííÿì, ðåàá³ë³òàö³ºþ, 
àäàïòàö³ºþ, ïðàöåâëàøòóâàííÿì, ïðîôåñ³éíîþ ï³äãîòîâêîþ, ïåðåï³äãîòîâêîþ, ï³äâèùåííÿì 
êâàë³ô³êàö³¿ òîùî ó÷àñíèê³â ÀÒÎ.

3.3.3. Ãîòóº ïðîïîçèö³¿ ñòîñîâíî ðîçðîáêè ïðîåêò³â ì³ñüêèõ ö³ëüîâèõ ïðîãðàì ç ïèòàíü ñî-
ö³àëüíîãî çàõèñòó òà äîïîìîãè êèÿíàì - ó÷àñíèêàì àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, ÷ëåíàì ¿õ ñ³ìåé 
òà ÷ëåíàì ñ³ìåé çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ) êèÿí, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü â ïðîâåäåíí³ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ 
îïåðàö³¿.

3.3.4. Ïðîâîäèòü àíêåòóâàííÿ ó÷àñíèê³â ÀÒÎ, çá³ð, îáðîáêó òà óçàãàëüíåííÿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî 
ñòàíó ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ó÷àñíèê³â ÀÒÎ, íàäàº ïðîïîçèö³¿ ñòîñîâíî óäîñêîíàëåííÿ çàêîíîäàâ-
ñòâà Óêðà¿íè ç öèõ ïèòàíü.

3.3.5. Ïðîâîäèòü ìîí³òîðèíã ñòàíó âèð³øåííÿ ïðîáëåì ó÷àñíèê³â ÀÒÎ.
3.3.6. Ïðîâîäèòü äîñë³äæåííÿ äëÿ âèçíà÷åííÿ íàéá³ëüø àêòóàëüíèõ ïðîáëåì ó÷àñíèê³â ÀÒÎ 

òà ãîòîâíîñò³ ãðîìàäñüêèõ àêòèâ³ñò³â òà ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà â ö³ëîìó áðàòè ó÷àñòü ó äî-
ïîìîç³ ó÷àñíèêàì ÀÒÎ.

3.3.7. Çä³éñíþº òà îïðèëþäíþº ðåçóëüòàòè çáîðó òà îáðîáêè ³íôîðìàö³¿ ùîäî íàãàëüíèõ ïî-
òðåá ó÷àñíèê³â ÀÒÎ òà ñòàíó ¿õ âèð³øåííÿ.

3.3.8. Ïðîâîäèòü ³íôîðìàö³éíî-ðîç’ÿñíþâàëüíó ðîáîòó ç ó÷àñíèêàìè ÀÒÎ òà ç ïðåäñòàâíèêàìè 
ãðîìàäñüêèõ îá’ºäíàíü ó÷àñíèê³â ÀÒÎ, âîëîíòåðñüêèõ îðãàí³çàö³é, âîëîíòåðàìè ç ìåòîþ ìîòèâàö³¿ 
¿õ äî ñàìîñò³éíîãî âèð³øåííÿ ñâî¿õ ïðîáëåì.

3.3.9. Íàäàº êîíñóëüòàòèâíó ³ ïðàâîâó äîïîìîãó ó÷àñíèêàì ÀÒÎ ùîäî îòðèìàííÿ äîêóìåíò³â, 
íåîáõ³äíèõ äëÿ íàäàííÿ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó çã³äíî ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ âåòåðàí³â â³éíè, 
ãàðàíò³¿ ¿õ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó», îòðèìàííÿ ï³ëüã òà ñîö³àëüíèõ ãàðàíò³é, ë³êóâàííÿ, ðåàá³ë³òàö³¿ òà 
àäàïòàö³¿, ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè, ïåðåï³äãîòîâêè, ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿, 
³íøèõ ïèòàíü ñîö³àëüíîãî çàõèñòó.

3.3.10. Ïðîâîäèòü ³íôîðìàö³éíî-ðîç’ÿñíþâàëüíó ðîáîòó ç ïðåäñòàâíèêàìè ãðîìàäñüêèõ 
îðãàí³çàö³é ó÷àñíèê³â ÀÒÎ òà âîëîíòåð³â, çä³éñíþº çàõîäè ç ìåòîþ ïîøèðåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ¿õ 
ñîö³àëüí³ ïðàâà òà ãàðàíò³¿.

3.3.11. ²íôîðìóº ãðîìàäñüê³ñòü ïðî ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü, ïîäàº Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ ïðî-
ïîçèö³¿ ç ïèòàíü, ùî íàëåæàòü äî éîãî êîìïåòåíö³¿.

3.3.12. Áåðå ó÷àñòü ó âçàºìîä³¿ ç çàêëàäàìè îñâ³òè, îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà çàêëàäàìè ñîö³àëüíîãî 
çàõèñòó íàñåëåííÿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ó÷àñíèê³â ÀÒÎ â³äïîâ³äíèìè ïîñëóãàìè.

3.3.13. Ïðîâîäèòü çàõîäè ç ìåòîþ ñòèìóëþâàííÿ ãðîìàäñüêîñò³ äî ñï³âïðàö³ ç ó÷àñíèêàìè 
ÀÒÎ, ¿õ îðãàí³çàö³ÿìè òà îðãàí³çàö³ÿìè âîëîíòåð³â, âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ) òà Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ ó âèð³øåíí³ ïèòàíü 
äîïîìîãè ó÷àñíèêàì ÀÒÎ.

3.3.14. Áåðå ó÷àñòü ó êîíôåðåíö³ÿõ, âèñòàâêàõ, ñåì³íàðàõ òîùî ç ïèòàíü, â³äíåñåíèõ äî éîãî 
êîìïåòåíö³¿.

3.3.15. Ñï³âïðàöþº ç ì³æíàðîäíèìè îðãàí³çàö³ÿìè òà ôîíäàìè.
3.3.16. Áåðå ó÷àñòü ó ðîçðîáö³ òà ðåàë³çàö³¿, â òîìó ÷èñë³ çà ó÷àñòþ ó÷àñíèê³â ÀÒÎ, çàõîä³â ç 

ïàòð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ ìîëîä³, öèâ³ëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ, çàëó÷åííÿ òà ìîòèâóâàííÿ øè-
ðîêèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ ì³ñòà Êèºâà äî âîëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè.

3.4. Öåíòð ìàº ïðàâî ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:
3.4.1. Îòðèìóâàòè â³ä îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ãðîìàä-

ñüêèõ îá’ºäíàíü, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³ ³íôîðìàö³þ, íåîáõ³äíó 
äëÿ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî çàâäàíü.

3.4.2. Çàëó÷àòè äëÿ ðîçãëÿäó ïèòàíü, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìïåòåíö³¿ Öåíòðó, ïðåäñòàâíèê³â îðãàí³â 
äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é (çà 
ïîãîäæåííÿì ç ¿õ êåð³âíèêàìè), à òàêîæ íåçàëåæíèõ åêñïåðò³â (çà çãîäîþ), ³íøèõ îñ³á.
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3.4.3. Íàäàâàòè ïðîïîçèö³¿ òà áðàòè ó÷àñòü ó ðîçðîáö³ ïðîåêò³â àêò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, 
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿), ïðîåêò³â çàêîí³â Óêðà¿íè, àêò³â Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè òà 
³íøèõ àêò³â ç ïèòàíü, â³äíåñåíèõ äî éîãî êîìïåòåíö³¿.

4. Ìàéíî ³ êîøòè Öåíòðó
4.1. Óòðèìàííÿ Öåíòðó çä³éñíþºòüñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â áþäæåòó ì. Êèºâà.
4.2. Ìàéíî Öåíòðó º êîìóíàëüíîþ âëàñí³ñòþ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà ³ çàêð³ïëåíî çà 

íèì íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ.
4.3. Öåíòð ìàº ïðàâî âèêëþ÷íî çà çãîäîþ âëàñíèêà àáî óïîâíîâàæåíîãî íèì îðãàíó: â³ä-

÷óæóâàòè çàêð³ïëåíå çà íèì ìàéíî, íàäàâàòè â îðåíäó àáî áåçîïëàòíå êîðèñòóâàííÿ (ïîçè÷êó), 
ïåðåäàâàòè â çàñòàâó íåðóõîìå ìàéíî, îáëàäíàííÿ, ³íâåíòàð òà ³íø³ ö³ííîñò³, à òàêîæ ñïèñóâàòè 
ç áàëàíñó îñíîâí³ çàñîáè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4.4. Ìàéíî Öåíòðó ñòàíîâëÿòü îñíîâí³ ôîíäè òà îáîðîòí³ êîøòè, à òàêîæ ³íø³ ìàòåð³àëüíî-
ô³íàíñîâ³ ðåñóðñè, âàðò³ñòü ÿêèõ â³äîáðàæàºòüñÿ â éîãî áàëàíñ³.

4.5. Äæåðåëàìè ôîðìóâàííÿ ìàéíà Öåíòðó º:
4.5.1. Ìàéíî, ïåðåäàíå âëàñíèêîì àáî óïîâíîâàæåíèì íèì îðãàíîì.
4.5.2. Êîøòè áþäæåòó ì. Êèºâà.
4.5.3. Áëàãîä³éí³ âíåñêè, ãðàíòè, äàðóíêè.
4.5.4. ²íø³ äæåðåëà, ïåðåäáà÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.
5. Óïðàâë³ííÿ Öåíòðîì
5.1. Öåíòð î÷îëþº äèðåêòîð, ùî ïðèçíà÷àºòüñÿ íà ïîñàäó Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ çà ïî-

äàííÿì êåð³âíèêà àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) øëÿõîì óêëàäàííÿ êîíòðàêòó.

Äèðåêòîð Öåíòðó ìàº çàñòóïíèêà (çàñòóïíèê³â), ÿêèé ïðèçíà÷àºòüñÿ íà ïîñàäó ³ çâ³ëüíÿºòüñÿ ç 
ïîñàäè äèðåêòîðîì Öåíòðó çà ïîãîäæåííÿì ³ç êåð³âíèêîì àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

5.2. Äèðåêòîð Öåíòðó:
5.2.1. Çä³éñíþº êåð³âíèöòâî ä³ÿëüí³ñòþ Öåíòðó, íåñå ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âèêîíàííÿ 

ïîêëàäåíèõ íà Öåíòð çàâäàíü òà åôåêòèâí³ñòü ðîáîòè Öåíòðó, çàêîíí³ñòü ïðèéíÿòèõ íèì ð³øåíü, 
îðãàí³çîâóº ä³ÿëüí³ñòü Öåíòðó, âèçíà÷àº ðîçïîä³ë îáîâ’ÿçê³â ì³æ çàñòóïíèêàìè.

5.2.2. Ïðåäñòàâëÿº Öåíòð áåç äîâ³ðåíîñò³ ó â³äíîñèíàõ ç îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàíàìè 
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³, 
îá’ºäíàííÿìè ãðîìàäÿí, çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òîùî.

5.2.3. Çàòâåðäæóº ïîëîæåííÿ ïðî ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè ³ ôóíêö³îíàëüí³ îáîâ’ÿçêè ïðàö³âíèê³â 
Öåíòðó, âèäàº ó ìåæàõ ñâîº¿ êîìïåòåíö³¿ íàêàçè, îáîâ’ÿçêîâ³ äëÿ âèêîíàííÿ âñ³ìà ïðàö³âíèêàìè 
Öåíòðó, îðãàí³çîâóº ³ êîíòðîëþº ¿õ âèêîíàííÿ.

Ïðèçíà÷àº íà ïîñàäè òà çâ³ëüíÿº ç ïîñàä ïðàö³âíèê³â Öåíòðó. Çàñòîñîâóº çàõîäè çàîõî÷åííÿ 
òà íàêëàäàº äèñöèïë³íàðí³ ñòÿãíåííÿ íà ïðàö³âíèê³â Öåíòðó.

5.2.4. Ïîäàº â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íà çàòâåðäæåííÿ êîøòîðèñ Öåíòðó Ðîçïîðÿäæàºòüñÿ 
êîøòàìè Öåíòðó ó ìåæàõ çàòâåðäæåíîãî êîøòîðèñó.

5.2.5. Çàáåçïå÷óº äîòðèìàííÿ âèìîã òà íîðìàòèâ³â ç îõîðîíè ïðàö³, ïðîòèïîæåæíî¿ áåçïåêè 
ó Öåíòð³.

5.2.6. Çàáåçïå÷óº çàõèñò ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ òà â³äîìîñòåé, ÿê³ ñòàíîâëÿòü äåðæàâíó, ñëóæ-
áîâó òà êîìåðö³éíó òàºìíèöþ.

5.2.7. Âèêîíóº ³íø³ ïîâíîâàæåííÿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.
6. Òðóäîâèé êîëåêòèâ
6.1. Òðóäîâèé êîëåêòèâ Öåíòðó ñòàíîâëÿòü âñ³ ïðàö³âíèêè, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü â éîãî ä³ÿëüíîñò³ 

íà îñíîâ³ òðóäîâîãî äîãîâîðó.
6.2. Ïîâíîâàæåííÿ òðóäîâîãî êîëåêòèâó âèçíà÷àþòüñÿ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.
6.3. Ïîâíîâàæåííÿ òðóäîâîãî êîëåêòèâó ðåàë³çóþòüñÿ çàãàëüíèìè çáîðàìè (êîíôåðåíö³ºþ) 

òà éîãî âèáîðíèì îðãàíîì - ïðîôñï³ëêîâèì êîì³òåòîì, ÿêèé ä³º â³ä ³ìåí³ òðóäîâîãî êîëåêòèâó â 
ïåð³îä ì³æ çàãàëüíèìè çáîðàìè (êîíôåðåíö³ÿìè).

6.4. Òðóäîâèé êîëåêòèâ:
6.4.1. Ðîçãëÿäàº ³ çàòâåðäæóº ïðîåêò êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó.
6.4.2. Âèçíà÷àº ïåðåë³ê ³ ïîðÿäîê íàäàííÿ ïðàö³âíèêàì Öåíòðó ñîö³àëüíèõ ï³ëüã, ùî â³äîáðà-

æàºòüñÿ â êîëåêòèâíîìó äîãîâîð³.
6.4.3. Çàòâåðäæóº ïðàâèëà âíóòð³øíüîãî òðóäîâîãî ðîçïîðÿäêó çà ñï³ëüíèì ïîäàííÿì äèðåê-

òîðà òà âèáîðíîãî îðãàíó ïåðâèííî¿ ïðîôñï³ëêîâî¿ îðãàí³çàö³¿.
6.5. Ïðàâî óêëàäàííÿ êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó â³ä ³ìåí³ ðîáîòîäàâöÿ íàäàºòüñÿ äèðåêòîðîâ³ 

Öåíòðó, à â³ä ³ìåí³ òðóäîâîãî êîëåêòèâó - óïîâíîâàæåíîìó íèì îðãàíó.
7. Îáë³ê ³ çâ³òí³ñòü Öåíòðó
7.1. Öåíòð çä³éñíþº îïåðàòèâíèé òà áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê ðåçóëüòàò³â ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ ïîäàº 

ô³íàíñîâó, ñòàòèñòè÷íó òà ³íøó çâ³òí³ñòü ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.
Ô³íàíñîâà çâ³òí³ñòü Öåíòðó ïîäàºòüñÿ äî Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âè-

êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â óñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó.

7.2. Ðåâ³ç³ÿ òà ïåðåâ³ðêè ä³ÿëüíîñò³ Öåíòðó ïðîâîäÿòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì 
Óêðà¿íè ïîðÿäêó.

8. Ïðèïèíåííÿ Öåíòðó
8.1. Öåíòð ïðèïèíÿºòüñÿ â ðåçóëüòàò³ ðåîðãàí³çàö³¿ (çëèòòÿ, ïðèºäíàííÿ, ïîä³ë, ïåðåòâîðåííÿ) 

àáî ë³êâ³äàö³¿ çà ð³øåííÿì âëàñíèêà àáî ñóäó ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.
8.2. Ïðèïèíåííÿ Öåíòðó çä³éñíþºòüñÿ êîì³ñ³ºþ ç ïðèïèíåííÿ, ÿêà óòâîðþºòüñÿ âëàñíèêîì 

àáî îðãàíîì, ùî ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïðî ïðèïèíåííÿ. Ïîðÿäîê ³ ñòðîêè ïðîâåäåííÿ ïðèïèíåííÿ 
Öåíòðó, à òàêîæ ñòðîêè çàÿâè ïðåòåíç³é êðåäèòîðàìè âèçíà÷àþòüñÿ âëàñíèêîì àáî îðãàíîì, ùî 
ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïðî éîãî ïðèïèíåííÿ.

8.3. Ïðàö³âíèêàì, ùî çâ³ëüíÿþòüñÿ ó ðåçóëüòàò³ ïðèïèíåííÿ Öåíòðó, ãàðàíòóºòüñÿ äîäåðæàííÿ 
¿õí³õ ïðàâ òà ³íòåðåñ³â â³äïîâ³äíî äî òðóäîâîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

8.4. Ó ðàç³ ïðèïèíåííÿ Öåíòðó éîãî àêòèâè, ìàéíî áóäóòü ïåðåäàí³ ³íø³é íåïðèáóòêîâ³é îðãà-
í³çàö³¿ â³äïîâ³äíîãî âèäó àáî çàðàõîâàí³ äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

8.5. Öåíòð ââàæàºòüñÿ ïðèïèíåíèì ç äíÿ âíåñåííÿ äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ 
îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á - ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü çàïèñó ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ 
ïðèïèíåííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè.

9. Çì³íè ³ äîïîâíåííÿ äî Ïîëîæåííÿ
9.1. Çì³íè ³ äîïîâíåííÿ äî öüîãî Ïîëîæåííÿ âíîñÿòüñÿ â òîìó æ ïîðÿäêó, â ÿêîìó âîíî áóëî 

çàòâåðäæåíå.
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà

Â. Êëè÷êî

Про затвердження 
Правил торгівлі на ринках 

у місті Києві
Рішення Київської міської ради № 732/2894 від 06 липня 2017 року

Відповідно до пункту 44 частини першої статті 26 Закону України «Пре місцеве самоврядування в Україні», врахо-
вуючи Правила торгівлі на ринках, затверджені наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції 
України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету 
стандартизації, метрології та сертифікації України від 26 лютого 2002 року № 57/188/84/105, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 22 березня 2002 року за № 288/6576, з метою впорядкування роботи ринків у місті 
Києві Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Çàòâåðäèòè Ïðàâèëà òîðã³âë³ íà ðèíêàõ ó 
ì³ñò³ Êèºâ³, ùî äîäàþòüñÿ.

2. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü, 
Ïðàâèëà òîðã³âë³ íà ðèíêàõ ó ì. Êèºâ³ (äîäàòîê äî 
Ïðàâèë áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25 ãðóäíÿ 
2008 ðîêó ¹ 1051/1051).

3. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».
4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü òîðã³âë³, ï³äïðèºìíèöòâà òà ðå-
ãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток
до рішення 

Київської міської ради
від 06.07.2017 № 732/2894

Правила торгівлі на ринках у місті Києві
1. Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ
1.1. Ïðàâèëà òîðã³âë³ íà ðèíêàõ ó ì³ñò³ Êèºâ³ (äàë³ – Ïðàâèëà) ðîçðîáëåíî â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 

44 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 26 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³», ç âðàõó-
âàííÿì Ïðàâèë òîðã³âë³ íà ðèíêàõ, çàòâåðäæåíèõ íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà åêîíîì³êè òà ç ïèòàíü 
ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿ Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè, Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿ Óêðà¿íè, Äåðæàâíîãî êîì³òåòó ñòàíäàðòèçàö³¿, ìåòðîëîã³¿ òà ñåðòèô³êàö³¿ Óêðà¿íè 
â³ä 26 ëþòîãî 2002 ðîêó ¹ 57/188/84/105, çàðåºñòðîâàíèì â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 22 
áåðåçíÿ 2002 ðîêó çà ¹288/6576.

1.2. Ö³ Ïðàâèëà âèçíà÷àþòü âèìîãè ùîäî ôóíêö³îíóâàííÿ ñòâîðåíèõ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó 
ðèíê³â óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³ íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà, îðãàí³çàö³¿ íà íèõ îïòîâî¿ òà ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³ 
ïðîäóêòàìè ðîñëèííîãî ³ òâàðèííîãî ïîõîäæåííÿ, ïðîäîâîëü÷èìè ³ íåïðîäîâîëü÷èìè òîâàðàìè, 
õóäîáîþ, òâàðèíàìè, êîðìàìè òîùî, íàäàííÿ ïîñëóã, äîäåðæàííÿ âåòåðèíàðíèõ, ñàí³òàðíèõ, 
ïðîòèïîæåæíèõ âèìîã, ïðàâèë áåçïåêè ïðàö³, ïðàâ ñïîæèâà÷³â.

1.3. Ä³ÿ öèõ Ïðàâèë ïîøèðþºòüñÿ íà âñ³ ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿ ðèíêîâî¿ ìåðåæ³ 
ì³ñòà Êèºâà íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³ òà ï³äïîðÿäêóâàííÿ, à òàêîæ ô³çè÷íèõ ³ þðèäè÷íèõ 
îñ³á, ÿê³ çä³éñíþþòü òîðã³âëþ íà ðèíêàõ.

1.4. Ó öèõ Ïðàâèëàõ òåðì³íè âæèâàþòüñÿ â òàêîìó çíà÷åíí³:
áðîíþâàííÿ òîðãîâåëüíîãî îá’ºêòà – äîäàòêîâà ïîñëóãà, ÿêà íàäàºòüñÿ çà çàÿâîþ îñîáè, ùî 

ìàº íàì³ð çä³éñíþâàòè òîðã³âëþ íà ðèíêó, ç ìåòîþ ðåçåðâóâàííÿ òîðãîâåëüíîãî îá’ºêòà çà ö³ºþ 
îñîáîþ íà îáóìîâëåíèé òåðì³í, ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ ³íøèõ óãîä (îðåíäè, ñóáîðåíäè, áðîíþâàííÿ) 
íà òàêèé îá’ºêò;

â³äêðèòèé ðèíîê – òèï ðèíêó, ðîçòàøîâàíèé íà íàëåæíèì ÷èíîì îáëàøòîâàí³é â³äêðèò³é òåðèòîð³¿ 
àáî ìàéäàí÷èêó, íà ÿêîìó îñíîâíà òîðã³âëÿ ïðîâîäèòüñÿ ç êðèòèõ òà â³äêðèòèõ ñòîë³â, ïðèëàâê³â, 
ïóíêò³â äð³áíîðîçäð³áíî¿ òîðãîâåëüíî¿ ìåðåæ³ òà àâòîìîá³ë³â (äåðæàâí³ ëàáîðàòîð³¿ âåòåðèíàðíî-
ñàí³òàðíî¿ åêñïåðòèçè òà ïóíêòè ïðîêàòó òîðãîâåëüíîãî ³íâåíòàðþ íà òåðèòîð³¿ â³äêðèòîãî ðèíêó 
ðîçì³ùóþòüñÿ â îêðåìèõ ïðèì³ùåííÿõ);

â³äêðèò³ ñòîëè – ñòîëè áåç íàêðèòòÿ, ÿê³ ðîçì³ùóþòüñÿ íà â³äêðèò³é òåðèòîð³¿ ðèíêó;
êðèòèé ðèíîê – öå òèï ðèíêó, ðîçòàøîâàíèé ó ïîáóäîâàí³é çà òèïîâèì àáî ³íäèâ³äóàëüíèì ïðî-

åêòîì áóä³âë³ ð³çíî¿ ïîâåðõîâîñò³. Êðèòèé ðèíîê, êð³ì îñíîâíî¿ çàáóäîâè, ìîæå ìàòè íà ïðèëåãë³é 
òåðèòîð³¿ â³äîêðåìëåí³ ïàâ³ëüéîíè, ê³îñêè, êðèò³ òà â³äêðèò³ ñòîëè, ïðèëàâêè, ìàéäàí÷èêè, â òîìó 
÷èñë³ äëÿ òîðã³âë³ ç àâòîìàøèí, ñòîÿíêó äëÿ àâòîòðàíñïîðòó;

êðèò³ ñòîëè – ñòîëè ç íàêðèòòÿì, ÿê³ ðîçòàøîâàí³ íà â³äêðèò³é òåðèòîð³¿ ðèíêó. Äî êðèòèõ ñòîë³â 
â³äíîñÿòüñÿ òàêîæ ñòîëè, ÿê³ ðîçì³ùåí³ ó áóä³âëÿõ òà ìàþòü îäíó çàãàëüíó ïîêð³âëþ íàä äåê³ëü-
êîìà ñòîëàìè;

íåïðîäîâîëü÷èé ðèíîê – ðèíîê, íà ÿêîìó çä³éñíþºòüñÿ ðåàë³çàö³ÿ íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â;
îïòîâà òîðã³âëÿ – ñôåðà ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïî ïðèäáàííþ òà â³äïîâ³äíîìó ïåðåòâî-

ðåííþ òîâàð³â äëÿ íàñòóïíî¿ ¿õíüî¿ ðåàë³çàö³¿ ï³äïðèºìñòâàì ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³, ³íøèì ñóá’ºêòàì 
ãîñïîäàðþâàííÿ;

îðåíäà òîðãîâåëüíîãî ì³ñöÿ – ñòðîêîâå ïëàòíå êîðèñòóâàííÿ òîðãîâåëüíèì ì³ñöåì äëÿ çä³é-
ñíåííÿ ïðîäàæó òîâàð³â (íàäàííÿ ïîñëóã);

ïëàòà çà áðîíþâàííÿ òîðãîâåëüíîãî îá’ºêòà – äîäàòêîâà îïëàòà çà ðåçåðâóâàííÿ òîðãîâåëü-
íîãî îá’ºêòà;

ïðîäîâîëü÷èé ðèíîê – ðèíîê, íà ÿêîìó çä³éñíþºòüñÿ ðåàë³çàö³ÿ ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, â òîìó 
÷èñë³ ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà;

ïðîäàâåöü – ô³çè÷íà îñîáà (ãðîìàäÿíèí Óêðà¿íè, ³íîçåìíèé ãðîìàäÿíèí, îñîáà áåç ãðîìà-
äÿíñòâà), ñóá’ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé çã³äíî ç äîãîâîðîì ðåàë³çóº ñïîæèâà÷åâ³ òîâàðè àáî 
ïðîïîíóº ¿õ äî ðåàë³çàö³¿;

ðèíîê – öå ñóá’ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ, ñòâîðåíèé íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³, ÿêó â³äâåäåíî â³äïîâ³äíî 
äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, ³ çàðåºñòðîâàíèé â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó, ôóíêö³îíàëüíèìè 
îáîâ’ÿçêàìè ÿêîãî º íàäàííÿ ïîñëóã òà ñòâîðåííÿ äëÿ ïðîäàâö³â ³ ñïîæèâà÷³â íàëåæíèõ óìîâ ó 
ïðîöåñ³ êóï³âë³-ïðîäàæó òîâàð³â çà ö³íàìè, ùî ñêëàäàþòüñÿ çàëåæíî â³ä ïîïèòó ³ ïðîïîçèö³é;

ðèíêîâèé êîìïëåêñ – îá’ºêòè ðèíêîâî¿ òîðã³âë³ ö³ëîð³÷íîãî âèêîðèñòàííÿ (ó êàï³òàëüíèõ ñïîðóäàõ) 
³ ñåçîííîãî âèêîðèñòàííÿ (íà â³äêðèòèõ ìàéäàí÷èêàõ ï³ä íàâ³ñàìè) ç ïðèì³ùåííÿìè ï³äïðèºìñòâ 
òîðãîâåëüíî-ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ: ðîçäð³áíî¿ òà îïòîâî¿ òîðã³âë³, ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ, 
çàêëàä³â ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàðñòâà, ãîòåë³â òîùî;

ñïîæèâà÷ – ô³çè÷íà îñîáà, ÿêà ïðèäáàâàº, çàìîâëÿº, âèêîðèñòîâóº àáî ìàº íàì³ð ïðèäáàòè 
÷è çàìîâèòè ïðîäóêö³þ äëÿ îñîáèñòèõ ïîòðåá, áåçïîñåðåäíüî íå ïîâ’ÿçàíèõ ç ï³äïðèºìíèöüêîþ 
ä³ÿëüí³ñòþ àáî âèêîíàííÿì îáîâ’ÿçê³â íàéìàíîãî ïðàö³âíèêà;

ñïåö³àë³çîâàíèé ðèíîê – ðèíîê, íà ÿêîìó îðãàí³çîâàíî ðåàë³çàö³þ îêðåìèõ ãðóï òîâàð³â;
òîðãîâåëüíå ì³ñöå íà ðèíêó – ïëîùà, â³äâåäåíà äëÿ ðîçì³ùåííÿ íåîáõ³äíîãî äëÿ òîðã³âë³ ³í-

âåíòàðþ (âàã³â, ëîòê³â òîùî) òà çä³éñíåííÿ ïðîäàæó ïðîäóêö³¿ ç³ ñòîë³â, ïðèëàâê³â, òðàíñïîðòíèõ 
çàñîá³â, ïðè÷åï³â, â³çê³â (ó òîìó ÷èñë³ ðó÷íèõ), ó êîíòåéíåðàõ, ê³îñêàõ, ïàëàòêàõ òîùî;

òîðãîâåëüíå ïðèì³ùåííÿ – ìàéíîâèé êîìïëåêñ, ÿêèé çàéìàº îêðåìó ñïîðóäó (ïðèì³ùåííÿ) 
àáî ÿêèé ðîçì³ùåíî ó ñïåö³àëüíî ïðèçíà÷åí³é òà îáëàäíàí³é äëÿ òîðã³âë³ ñïîðóä³, äå ñóá’ºêò 
ãîñïîäàðþâàííÿ ïðîâàäèòü ä³ÿëüí³ñòü ç ðåàë³çàö³¿ òîâàðó;

òîðãîâåëüíèé ìàéäàí÷èê – çàìîùåíà ÷è çààñôàëüòîâàíà ä³ëÿíêà çåìë³, îáëàøòîâàíà íà 
òåðèòîð³¿ ðèíêó, ÿêà çàðåºñòðîâàíà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ³ ïðèçíà÷åíà äëÿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ 
òîðã³âë³. Òîðãîâåëüí³ ìàéäàí÷èêè âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ïðîäàæó ïðîäóêö³¿ ³ òîâàð³â ç òèì÷àñîâèõ 
ñïîðóä òîðãîâåëüíîãî, ïîáóòîâîãî, ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî ÷è ³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ äëÿ çä³éñíåííÿ 
ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, íàìåò³â, çàñîá³â ïåðåñóâíî¿ äð³áíîðîçäð³áíî¿ òîðãîâåëüíî¿ ìåðåæ³, 
ñòîë³â òîùî òà îðãàí³çàö³¿ ñåçîííèõ ÿðìàðê³â;

òîðãîâåëüíèé ïàâ³ëüéîí – îá’ºêò ó ðîçäð³áí³é òîðã³âë³, ïðèçíà÷åíèé äëÿ îðãàí³çàö³¿ ïðîäàæó 
òîâàð³â ê³íöåâèì ñïîæèâà÷àì, ðîçì³ùåíèé â îêðåì³é ñïîðóä³ ïîëåãøåíî¿ êîíñòðóêö³¿ òà ìàº 
òîðãîâåëüíó çàëó äëÿ ñïîæèâà÷³â;

òîðãîâåëüíèé ðÿä – êðèò³, â³äêðèò³ ñòîëè, ïðèëàâêè àáî îá’ºêòè äð³áíîðîçäð³áíî¿ òîðãîâåëüíî¿ 
ìåðåæ³ (ê³îñêè, íàìåòè, ïàâ³ëüéîíè òîùî), ðîçòàøîâàí³ íà çàìîùåí³é àáî àñôàëüòîâàí³é ä³ëÿíö³ 
òåðèòîð³¿ ðèíêó;

òîðãîâî-ñåðâ³ñíèé êîìïëåêñ – ñóêóïí³ñòü ôóíêö³îíàëüíî òà îðãàí³çàö³éíî âçàºìîçâ’ÿçàíèõ 
îá’ºêò³â òîðã³âë³ ³ ñôåðè ïîñëóã, çîñåðåäæåíèõ ó ºäèíîìó àðõ³òåêòóðíîìó êîìïëåêñ³.

1.5. Ðèíîê íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³ òà îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâî¿ ôîðìè êåðóºòüñÿ ó ñâî¿é 
ä³ÿëüíîñò³ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè. Ðèíêè çä³éñíþþòü ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü òà íàäàþòü ïî-
ñëóãè çà ö³íàìè òà òàðèôàìè, ùî ôîðìóþòüñÿ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, â 
òîìó ÷èñë³ ³ çàëåæíî â³ä ïîïèòó òà ïðîïîçèö³é.

2. Âèìîãè äî ðèíê³â òà òîðã³âë³ íà ðèíêàõ
2.1. Âèäè ðèíê³â:
çà òèïîì óëàøòóâàííÿ: êðèò³, ïàâ³ëüéîííîãî òèïó, â³äêðèò³ òà êîìá³íîâàí³ (ìîæóòü ðîçòàøî-

âóâàòèñü â êàï³òàëüíèõ ñïîðóäàõ àáî òèì÷àñîâèõ ñïîðóäàõ, âèãîòîâëåíèõ ç ïîëåãøåíèõ çá³ðíèõ 
êîíñòðóêö³é òà âñòàíîâëåíèõ áåç âëàøòóâàííÿ çàãëèáëåíîãî ôóíäàìåíòó);

çà ÷àñîì ä³ÿëüíîñò³: ïîñò³éíî ä³þ÷³, ñåçîíí³, ðàíêîâ³ òà âå÷³ðí³;
çà âèäàìè åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³: îïòîâ³, ðîçäð³áí³, îïòîâî-ðîçäð³áí³;
çà òîâàðíîþ ñïåö³àë³çàö³ºþ: ïðîäîâîëü÷³ (ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â), íåïðîäîâîëü÷³ (ç 

ïðîäàæó íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â), çì³øàí³ (ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òà íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â), 
ñïåö³àë³çîâàí³ (ç ïðîäàæó îêðåìèõ ãðóï òîâàð³â: òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà êîìïëåêòóþ÷èõ äî íèõ, 
õóäîáè, êîðì³â, æèâèõ òâàðèí, ïòàõ³â, êâ³ò³â, òîâàð³â äëÿ ïîëþâàííÿ òà ðèáîëîâë³, äðóêîâàíî¿ ïðî-
äóêö³¿, ãîñïîäàð÷èõ òîâàð³â òîùî).

2.2. Òåðèòîð³ÿ ðèíêó ïîâèííà ìàòè â³äîêðåìëåíó òà â³äãîðîäæåíó â³ä ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè, 
æèòëîâîãî òà êîìóíàëüíîãî ñåêòîð³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çðó÷íå ñïîëó÷åííÿ ãðîìàäñüêîãî òðàí-
ñïîðòó çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ, ï³äõîäè äëÿ â³ëüíîãî äîñòóïó ãðîìàäÿí, ñòîÿíêè òà ï³ä’¿çäè äëÿ 
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â â³äâ³äóâà÷³â, áåçïå÷í³ äëÿ ïåðåñóâàííÿ ï³øîõîä³â âõîäè ³ âèõîäè, øòó÷íå 
îñâ³òëåííÿ òåðèòîð³¿ ðèíêó, òåëåôîííèé çâ’ÿçîê, ðàä³îâóçîë àáî ãó÷íîìîâåöü íà ðèíêàõ ç ê³ëüê³ñòþ 
òîðãîâåëüíèõ ì³ñöü ïîíàä 250 îäèíèöü, åëåêòðî- òà âîäîïîñòà÷àííÿ, âîäîâ³äâåäåííÿ, òóàëåò, 
îáëàøòîâàí³ êîíòåéíåðàìè ìàéäàí÷èêè äëÿ çáèðàííÿ òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â ³ ñì³òòÿ òîùî.

Ðîáîòà ðèíêó íå ïîâèííà ïîã³ðøóâàòè ñàí³òàðíèé òà åêîëîã³÷íèé ñòàí ì³ñöåâîñò³ é íåãàòèâíî 
âïëèâàòè íà óìîâè ïðîæèâàííÿ íàñåëåííÿ.
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Âõ³ä íà ðèíêè áåçêîøòîâíèé.
2.3. Âëàøòóâàííÿ òà óòðèìàííÿ òåðèòîð³¿ ðèíêó ïîâèííî â³äïîâ³äàòè âèìîãàì:
Äåðæàâíèõ ñàí³òàðíèõ íîðì òà ïðàâèë óòðèìàííÿ òåðèòîð³é íàñåëåíèõ ì³ñöü, çàòâåðäæåíèõ 

íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè â³ä 17 áåðåçíÿ 2011 ðîêó ¹ 145, çàðåºñòðîâàíèõ 
â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 05 êâ³òíÿ 2011 ðîêó çà ¹ 457/19195;

Âåòåðèíàðíî-ñàí³òàðíèõ ïðàâèë äëÿ ðèíê³â, çàòâåðäæåíèõ íàêàçîì Ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî 
³íñïåêòîðà âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè Óêðà¿íè â³ä 04 ÷åðâíÿ 1996 ðîêó ¹ 23, çàðåºñòðîâàíèõ â 
Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 19 ÷åðâíÿ 1996 ðîêó çà ¹ 314/1339 (äàë³ – Âåòåðèíàðíî-ñàí³òàðí³ 
ïðàâèëà äëÿ ðèíê³â);

Ïðàâèë áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25 ãðóäíÿ 
2008 ðîêó ¹ 1051/1051;

Öèõ Ïðàâèë.
2.4. Àäì³í³ñòðàö³ÿ ðèíêó êîìóíàëüíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³ óçãîäæóº ç âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ 

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ) ðåæèì ðîáîòè ðèíêó.
Àäì³í³ñòðàö³ÿ ðèíêó (íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³) â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì 

Óêðà¿íè, ïîãîäæóº äîêóìåíòè ùîäî ä³ÿëüíîñò³ òà ôóíêö³îíóâàííÿ ðèíêó ç â³äïîâ³äíèìè îðãàíàìè 
äåðæàâíî¿ âëàäè.

2.5. Íà âõîä³ äî ðèíêó ðîçì³ùóºòüñÿ âèâ³ñêà ³ç çàçíà÷åííÿì ïîâíî¿ íàçâè ðèíêó òà éîãî âëàñíèêà, 
ñïåö³àë³çàö³¿ ðèíêó, ðåæèìó ðîáîòè, à òàêîæ ãðàô³÷íî âèêîíàíèé ïëàí òåðèòîð³¿ ç ïîçíà÷åííÿì 
óñ³õ ñòàö³îíàðíèõ îá’ºêò³â ðèíêó (îáîâ’ÿçêîâî äåðæàâíî¿ ëàáîðàòîð³¿ âåòåðèíàðíî-ñàí³òàðíî¿ åêñ-
ïåðòèçè, ãðîìàäñüêî¿ âáèðàëüí³, ì³ñöÿ ðîçì³ùåííÿ êîíòðîëüíèõ âàã), ï³øîõ³äíèõ ³ òðàíñïîðòíèõ 
ìàðøðóò³â, àâàð³éíèõ âèõîä³â.

Íà âèäíîìó, äîñòóïíîìó äëÿ îãëÿäó ì³ñö³ âñòàíîâëþºòüñÿ îôîðìëåíèé ñòåíä ç ðîçì³ùåííÿì 
íà íüîìó êîï³¿ ñâ³äîöòâà ïðî ðåºñòðàö³þ ðèíêó ÿê ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, öèõ Ïðàâèë, âèòÿã³â 
³ç Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàõèñò ïðàâ ñïîæèâà÷³â», íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ùîäî çàñòîñóâàííÿ 
ðåºñòðàòîð³â ðîçðàõóíêîâèõ îïåðàö³é, òàðèô³â íà ïîñëóãè, ùî íàäàþòüñÿ ðèíêîì, Âåòåðèíàðíî-
ñàí³òàðíèõ ïðàâèë äëÿ ðèíê³â, ³íôîðìàö³¿ ïðî àäðåñó ³ íîìåðè òåëåôîí³â îðãàí³â, ùî çàáåçïå÷óþòü 
äåðæàâíèé çàõèñò ïðàâ ñïîæèâà÷³â, çä³éñíþþòü äåðæàâíèé êîíòðîëü òà íàãëÿä çà ÿê³ñòþ òà áåç-
ïåêîþ òîâàð³â, çàñîá³â âèì³ðþâàëüíî¿ òåõí³êè, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ³ òåëåôîíó ñóá’ºêòà ãîñïîäà-
ðþâàííÿ, ³íôîðìàö³¿ ïðî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Êíèãè â³äãóê³â ³ ïðîïîçèö³é, ïåðåë³êó ïðîäóêö³¿, ùî 
ï³äëÿãàº ñåðòèô³êàö³¿ òîùî.

2.6. Ó ðàç³ ïëàíîâîãî çàêðèòòÿ ðèíêó, îêðåìèõ éîãî ïðèì³ùåíü àáî ÷àñòèí òåðèòîð³¿ (äëÿ 
ïðîâåäåííÿ ñàí³òàðíèõ çàõîä³â, ðåìîíòó, òåõí³÷íîãî ïåðåîáëàäíàííÿ) ñóá’ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ 
ïîâèíåí íå ï³çí³øå ÿê çà ÷îòèðíàäöÿòü äí³â ïîâ³äîìèòè ïðî öå ãðîìàäÿíàì, ðîçì³ñòèâøè á³ëÿ 
âõîäó äî ðèíêó ³íôîðìàö³þ ïðî ïîðÿäîê ðîáîòè ðèíêó, äàòó òà ïåð³îä çàêðèòòÿ, é îïîâ³ñòèòè ïðî 
öå ÷åðåç ðàä³îâóçîë (ãó÷íîìîâåöü) ðèíêó, çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

2.7. Äëÿ ïîòðåá ³ çðó÷íîñòåé ïðîäàâö³â ³ ñïîæèâà÷³â íà òåðèòîð³¿ ðèíêó àáî ïîðó÷ ìîæóòü â³ä-
êðèâàòèñÿ ìàãàçèíè, ï³äïðèºìñòâà ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàðñòâà, ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ 
íàñåëåííÿ, îá’ºêòè òåëåôîííîãî çâ’ÿçêó, ãîòåë³, êàñè ïðîäàæó êâèòê³â íà òðàíñïîðò òîùî.

2.8. Ðåàë³çàö³ÿ ñ³ëüãîñïïðîäóêò³â, ïðîäîâîëü÷èõ, íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, æèâî¿ õóäîáè, ïòèö³, 
êîðì³â, äîìàøí³õ òâàðèí, äåêîðàòèâíèõ ïòàõ³â, àêâàð³óìíèõ ðèá, ïîñàäêîâîãî ìàòåð³àëó, ïëîäî-
âî-ÿã³äíèõ êóëüòóð, îâî÷åâî¿ ³ êâ³òêîâî¿ ðîçñàäè, æèâèõ ñàäîâèõ êâ³ò³â, íàñ³ííÿ îâî÷åâèõ êóëüòóð ³ 
êâ³ò³â ïðîâîäèòüñÿ íà ñïåö³àë³çîâàíèõ ðèíêàõ ÷è ó ñïåö³àëüíî âèä³ëåíèõ ðÿäàõ (ñåêö³ÿõ) çì³øàíèõ 
ðèíê³â ç îáîâ’ÿçêîâèì äîòðèìàííÿì ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íèõ âèìîã.

2.9. Íà òåðèòîð³¿ â³äêðèòîãî ðèíêó, ó êðèòèõ ðèíêàõ òà ïàâ³ëüéîíàõ, äå ðåàë³çóºòüñÿ ïðîäóêö³ÿ 
ðîñëèííîãî ³ òâàðèííîãî ïîõîäæåííÿ, ïîâèíí³ áóòè îáëàäíàí³ ñïåö³àë³çîâàí³ çîíè ç ïðîäàæó 
îêðåìèõ âèä³â ïðîäóêö³¿: îâî÷³â ³ ôðóêò³â, ì’ÿñà ñâ³æîãî ³ áèòî¿ ïòèö³, ÿºöü, ìîëî÷íèõ ïðîäóêò³â, 
ðèáè, ìåäó, îë³¿ òîùî.

Ñïåö³àë³çîâàí³ çîíè ñòâîðþþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã Âåòåðèíàðíî-ñàí³òàðíèõ ïðàâèë äëÿ ðèíê³â.
2.10. Ðîçòàøóâàííÿ òîðãîâåëüíèõ ì³ñöü íà ðèíêó, òîðãîâåëüíî-òåõíîëîã³÷íîãî îáëàäíàííÿ 

ìàº áóòè çðó÷íèì äëÿ çä³éñíåííÿ òîðã³âë³, â³äïîâ³äàòè âèìîãàì ñàí³òàðíèõ, ïðîòèïîæåæíèõ 
ïðàâèë òà áåçïå÷íèõ óìîâ ïðàö³, çàáåçïå÷óâàòè â³ëüíèé ïðîõ³ä ñïîæèâà÷³â òà íàëåæíó êóëüòóðó 
îáñëóãîâóâàííÿ.

Ðîáî÷å ì³ñöå ïðîäàâöÿ ïîâèííî áóòè íàëåæíèì ÷èíîì îáëàäíàíî (êðèò³ àáî â³äêðèò³ ñòîëè, 
ïðèëàâêè) ìàòè ïëîùó äëÿ âèêëàäêè ³ çáåð³ãàííÿ çàïàñ³â òîâàð³â òîùî.

Ïðè ïðîäàæó ïðîäóêö³¿ (òîâàð³â) ô³çè÷íèìè òà þðèäè÷íèìè îñîáàìè ç³ ñòîë³â ³ ïðèëàâê³â îäíå 
òîðãîâåëüíå ì³ñöå íà ðèíêó îáìåæåíå îäíèì ìåòðîì ïîãîííèì.

Ïðè ïðîäàæó ïðîäóêö³¿ (òîâàð³â) ô³çè÷íèìè òà þðèäè÷íèìè îñîáàìè ç ìàãàçèí³â, ïàâ³ëüéîí³â, 
ê³îñê³â, êîíòåéíåð³â, òðåéëåð³â, ïðè÷åï³â, ïëîùàäîê, íàìåò³â, áîêñ³â, ðîëåò³â òîùî ðîçì³ð òîðãî-
âåëüíîãî ì³ñöÿ âèçíà÷àºòüñÿ ïëîùåþ çàéíÿòèõ êâàäðàòíèõ ìåòð³â, âàðò³ñòü ÿêîãî âñòàíîâëþºòüñÿ 
çã³äíî ç   ðîçðàõóíêîâèìè êàëüêóëÿö³ÿìè, çä³éñíåíèìè àäì³í³ñòðàö³ºþ ðèíêó â³äïîâ³äíî äî ä³þ÷èõ 
íîðì òà ïðàâèë.

2.11. Ì³ñöÿ äëÿ ïðîäàæó ïðîäóêö³¿ (òîâàð³â) ç òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â âèä³ëÿþòüñÿ íà ñïåö³àëüíî 
îáëàøòîâàíèõ òà ðîçì³÷åíèõ ìàéäàí÷èêàõ, ùî íå ñòâîðþº íåáåçïåêè äëÿ ñïîæèâà÷³â (ï³øîõîä³â).

Ïðîäàæ ïðîäîâîëü÷èõ ³ íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â çä³éñíþºòüñÿ â îêðåìèõ çîíàõ öèõ ìàéäàí÷èê³â 
çã³äíî ³ç çàòâåðäæåíèì àäì³í³ñòðàö³ºþ ðèíêó ïëàíîì ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ ì³ñöü íà ðèíêó.

Ó â³äâåäåíèõ ì³ñöÿõ òîðã³âë³ ïåðåñóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â äîçâîëÿºòüñÿ ëèøå äî ïî÷àòêó 
òîðã³âë³ òà ï³ñëÿ ¿¿ çàâåðøåííÿ.

Òðàíñïîðòí³ çàñîáè, ïðè÷åïè, àâòîïðè÷åïè òèïó «êóïàâà», â³çêè, ç ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ òîðã³âëÿ, 
ïîâèíí³ çíàõîäèòèñü â íàëåæíîìó ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîìó ñòàí³; íå äîïóñêàºòüñÿ òîðã³âëÿ ç íåî-
õàéíèõ, ïîëàìàíèõ àâòîìàøèí, ïðè÷åï³â òîùî.

Âèêîðèñòàííÿ òðàíñïîðòíèõ ñòîÿíîê äëÿ ïðîäàæó òîâàð³â íå äîïóñêàºòüñÿ.
2.12. Ñïåö³àë³çîâàí³ çîíè, ðÿäè ñòîë³â, ïðèëàâê³â òà ìàéäàí÷èêè îáëàäíóþòüñÿ íàî÷íèìè 

ïîçíà÷åííÿìè ïðî ¿õ ïðèçíà÷åííÿ.
Óñ³ òîðãîâåëüí³ ì³ñöÿ ïîçíà÷àþòüñÿ íîìåðàìè.
Ïðîäàâöÿì çàáîðîíÿºòüñÿ âèêîðèñòîâóâàòè òîðãîâåëüí³ ì³ñöÿ íå çà ïðèçíà÷åííÿì.
2.13. Íà òîðãîâåëüíîìó ì³ñö³ ïðîäàâöÿ (þðèäè÷íî¿ îñîáè) ðîçì³ùóºòüñÿ óí³âåðñàëüíà òàáëè÷-

êà ³ç çàçíà÷åííÿì íàçâè, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ³ íîìåðà òåëåôîíó ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèì 
îðãàí³çîâàíî òîðã³âëþ, ïð³çâèùà, ³ìåí³ òà ïî áàòüêîâ³ ïðîäàâöÿ òà ðîçì³ùóºòüñÿ êîï³ÿ ë³öåíç³¿ (ó 
ðàç³ ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî ï³äëÿãàº ë³öåíçóâàííþ).

Íà òîðãîâåëüíîìó ì³ñö³ ïðîäàâöÿ (ô³çè÷íî¿ îñîáè – ï³äïðèºìöÿ) ðîçì³ùóºòüñÿ òàáëè÷êà ³ç 
çàçíà÷åííÿì éîãî ïð³çâèùà, ³ìåí³ òà ïî áàòüêîâ³, êîï³ÿ âèïèñêè ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó 
þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á – ï³äïðèºìö³â ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàí-
íÿ, ïð³çâèùà, ³ìåí³, ïî áàòüêîâ³ éîãî ïðîäàâöÿ, êîï³ÿ ë³öåíç³¿ (ó ðàç³ ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ 
ä³ÿëüíîñò³, ùî ï³äëÿãàº ë³öåíçóâàííþ).

Ïðîäàâåöü ïîâèíåí ìàòè íà òîðãîâåëüíîìó ì³ñö³ ïðè ñîá³ òàê³ äîêóìåíòè:
ïðî ñïëàòó ïîñëóã ðèíêó;
íàëåæíèì ÷èíîì îôîðìëåíó îñîáèñòó ìåäè÷íó êíèæêó (ó ðàç³ ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â);
êîï³¿ äîêóìåíò³â, ùî ï³äòâåðäæóþòü ÿê³ñòü òà áåçïåêó òîâàð³â;
êîï³¿ äîêóìåíò³â, ùî ï³äòâåðäæóþòü ïîõîäæåííÿ òîâàð³â òà ïðîõîäæåííÿ ô³òîñàí³òàðíîãî 

êîíòðîëþ (ó ðàç³ ðåàë³çàö³¿ òðîï³÷íèõ ïëîä³â);
âèñíîâîê äåðæàâíî¿ ëàáîðàòîð³¿ âåòåðèíàðíî-ñàí³òàðíî¿ åêñïåðòèçè, ùî ôóíêö³îíóº íà ðèíêó.
Ó ðàç³ âèêîðèñòàííÿ òîðãîâåëüíîãî ì³ñöÿ íà óìîâàõ îðåíäè ó ïðîäàâöÿ íà ðîáî÷îìó ì³ñö³ ïîâè-

ííà áóòè êîï³ÿ óãîäè ç àäì³í³ñòðàö³ºþ ðèíêó ïðî îðåíäó, à íà óìîâàõ ñóáîðåíäè (çà ïîãîäæåííÿì 
ç àäì³í³ñòðàö³ºþ ðèíêó) -êîï³ÿ òàêî¿ óãîäè ³ç ñóá’ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ (îðåíäàðåì).

Ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ êîíòðîëþþ÷èìè îðãàíàìè ïåðåâ³ðîê ðîáîòè ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ 
ïðîäàâö³ ïîâèíí³ ïðåä’ÿâèòè çàçíà÷åí³ äîêóìåíòè.

2.14. Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ íà ðèíîê ïðîäóêö³¿ â ê³ëüêîñò³, ÿêà ïåðåâèùóº òåõí³÷í³ ìîæëèâîñò³ 
ðèíêó ùîäî ¿¿ ðîçì³ùåííÿ, äèñïåò÷åð (³íøà â³äïîâ³äàëüíà îñîáà ðèíêó) çîáîâ’ÿçàíèé ïîâ³äîìèòè 
ïðî öå àäì³í³ñòðàö³¿ ðèíêó òà, ïî ìîæëèâîñò³, äîïîìîãòè ðîçì³ñòèòè òàêó ïðîäóêö³þ äëÿ ïðîäàæó 
íà ³íøîìó ðèíêó.

2.15. Çà îêðåìó ïëàòó ïðîäàâöÿì ìîæóòü íàäàâàòèñÿ òàê³ ïîñëóãè:
áðîíþâàííÿ òîðãîâåëüíèõ ì³ñöü;
ïðîêàò òîðãîâåëüíîãî ³íâåíòàðþ, îáëàäíàííÿ, çàñîá³â âèì³ðþâàëüíî¿ òåõí³êè, ñàí³òàðíîãî îäÿãó;
çáåð³ãàííÿ îñîáèñòèõ ðå÷åé ³ ïðîäóêö³¿ â êàìåðàõ ñõîâó, íà ñêëàäàõ ³ â õîëîäèëüíèêàõ;
çâàæóâàííÿ íà òîâàðíèõ âàãàõ;
ðîçðóá ì’ÿñà ñâ³æîãî (ðóáà÷àìè ì’ÿñà ðèíêó);
óòðèìàííÿ òîðãîâåëüíîãî ì³ñöÿ â íàëåæíîìó ñòàí³;
³íôîðìàö³éí³ îãîëîøåííÿ ðåêëàìíîãî òà äîâ³äêîâîãî õàðàêòåðó;
çàáåçïå÷åííÿ ì³ñöÿìè â ãîòåëÿõ ³ íà àâòîñòîÿíêàõ (çà íàÿâíîñò³ ¿õ íà ðèíêó);

êîíñóëüòàö³¿ ñïåö³àë³ñò³â;
âàíòàæíî-ðîçâàíòàæóâàëüí³ ðîáîòè ³ òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè;
ïðèéìàííÿ äëÿ ïîäàëüøîãî ïðîäàæó ïðîäóêö³¿ òà ³íøèõ òîâàð³â òîùî.
Òàðèôè íà ïîñëóãè ðèíêó, ùî ïîâ’ÿçàí³ ³ç çàáåçïå÷åííÿì ä³ÿëüíîñò³ ðèíêîâîãî ãîñïîäàðñòâà, 

âñòàíîâëþþòüñÿ àäì³í³ñòðàö³ºþ ðèíêó â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.
2.16. Àäì³í³ñòðàö³ÿ ðèíêó, ó ðàç³ íàäàííÿ ïðîäàâöÿì òîðãîâåëüíèõ ì³ñöü íà âèçíà÷åíèé òåðì³í, 

óêëàäàº ç íèìè ïèñüìîâó óãîäó, â ÿê³é ðåêîìåíäóºòüñÿ çàçíà÷àòè òàê³ â³äîìîñò³:
òåðì³í ä³¿ óãîäè;
àñîðòèìåíò (âèä) òîâàð³â, ùî ðåàë³çóþòüñÿ;
ðîçòàøóâàííÿ òîðãîâåëüíîãî ì³ñöÿ;
óìîâè óòðèìàííÿ òîðãîâåëüíîãî ì³ñöÿ;
ðîçì³ð òà ïîðÿäîê îïëàòè óòðèìàííÿ òîðãîâåëüíîãî ì³ñöÿ;
ïåðåë³ê ïîñëóã, ÿê³ íàäàº ðèíîê, òà ¿õ âàðò³ñòü.
2.17. Àäì³í³ñòðàö³ÿ ðèíêó ïîâèííà çàáåçïå÷óâàòè öåíòðàë³çîâàíå ïðàííÿ ñàí³òàðíîãî òà 

ñïåö³àëüíîãî îäÿãó, ìèòòÿ òà äåç³íôåêö³þ òîðãîâåëüíîãî ³íâåíòàðþ, îáëàäíàííÿ, çàñîá³â âè-
ì³ðþâàëüíî¿ òåõí³êè, ùî íàäàþòüñÿ ïðîäàâöÿì.

2.18. Ïðîäàâöÿì (ô³çè÷íèì îñîáàì, ÿê³ íå º ñóá’ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ) çàáîðîíÿºòüñÿ 
âèêîðèñòîâóâàòè âëàñíèé ñàí³òàðíèé òà ñïåö³àëüíèé îäÿã, òîðãîâåëüíèé ³íâåíòàð òà çàñîáè âè-
ì³ðþâàëüíî¿ òåõí³êè.

Ïðîäàâö³ (ñóá’ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ) ìîæóòü ìàòè ñâ³é ñàí³òàðíèé àáî ñïåö³àëüíèé îäÿã, òîð-
ãîâåëüíèé ³íâåíòàð, çàñîáè âèì³ðþâàëüíî¿ òåõí³êè.

Çàñîáè âèì³ðþâàëüíî¿ òåõí³êè, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ïðîäàâöÿìè íà ðèíêó, ïîâèíí³ áóòè â 
ñïðàâíîìó ñòàí³, ìàòè ïîâ³ðî÷íå òàâðî äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Âñåóêðà¿íñüêèé äåðæàâíèé 
íàóêîâî-âèðîáíè÷èé öåíòð ñòàíäàðòèçàö³¿, ìåòðîëîã³¿, ñåðòèô³êàö³¿ òà çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â» 
(ÄÏ «Óêðìåòðòåñòñòàíäàðò») òà ïðîõîäèòè ïåð³îäè÷íó ïîâ³ðêó â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

Ñóá’ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü âëàñíèé ñàí³òàðíèé àáî ñïåö³àëüíèé îäÿã, 
òîðãîâåëüíèé ³íâåíòàð òà çàñîáè âèì³ðþâàëüíî¿ òåõí³êè, íåñóòü ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü 
çà éîãî â³äïîâ³äí³ñòü ñàí³òàðíèì ³ òåõí³÷íèì íîðìàì.

2.19. Ïðîäàâö³ íà ðèíêó çîáîâ’ÿçàí³ äî ïî÷àòêó òîðã³âë³ ñïëàòèòè êîøòè çà óòðèìàííÿ òîðãî-
âåëüíîãî ì³ñöÿ â íàëåæíîìó ñòàí³ òà ³íø³ ïîñëóãè ðèíêó.

Ñòÿãíåííÿ öèõ êîøò³â çä³éñíþþòü êîíòðîëåðè òà êàñèðè ðèíêó ³ç çàñòîñóâàííÿì ðåºñòðàòîð³â 
ðîçðàõóíêîâèõ îïåðàö³é â³äïîâ³äíî äî âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàñòîñóâàííÿ ðåºñòðàòîð³â 
ðîçðàõóíêîâèõ îïåðàö³é ó ñôåð³ òîðã³âë³, ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ òà ïîñëóã» ç âèäà÷åþ ðîç-
ðàõóíêîâîãî äîêóìåíòà.

Ïëàòåæ³ ñïðàâëÿþòüñÿ ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ âåòåðèíàðíî-ñàí³òàðíî¿ åêñïåðòèçè ïðîäóêö³¿ òâà-
ðèííîãî òà ðîñëèííîãî ïîõîäæåííÿ äî ïî÷àòêó òîðã³âë³.

Òîðã³âëÿ áåç äîêóìåíò³â, ùî ï³äòâåðäæóþòü ñïëàòó ïîñëóã çà óòðèìàííÿ òîðãîâåëüíîãî ì³ñöÿ 
â íàëåæíîìó ñòàí³ òà ³íøèõ ïîñëóã ðèíêó, çàáîðîíÿºòüñÿ.

Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñïëàòó çàçíà÷åíèõ ïîñëóã ðèíêó íåñóòü ïðîäàâö³ íà ðèíêó òà àäì³í³ñòðàö³ÿ 
ðèíêó â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

2.20. Äîêóìåíòè ïðî ñïëàòó çà óòðèìàííÿ òîðãîâåëüíîãî ì³ñöÿ ó íàëåæíîìó ñòàí³ ïîâèíí³ 
çáåð³ãàòèñÿ ïðîäàâöåì äî çàê³í÷åííÿ òîðã³âë³. Ïåðåäà÷à òîðãîâåëüíîãî ì³ñöÿ òà äîêóìåíò³â ïðî 
ñïëàòó ïîñëóã ðèíêó òðåò³ì îñîáàì çàáîðîíÿºòüñÿ.

2.21. Çà âèäàí³ íàïðîêàò ñàí³òàðíèé îäÿã, òîðãîâåëüíèé ³íâåíòàð, îáëàäíàííÿ âíîñèòüñÿ 
çàñòàâíà ïëàòà, îáë³ê öèõ îïåðàö³é ïðîâîäèòüñÿ ³ç çàñòîñóâàííÿì ðåºñòðàòîð³â ðîçðàõóíêîâèõ 
îïåðàö³é. Ðîçì³ð ïëàòè âñòàíîâëþºòüñÿ àäì³í³ñòðàö³ºþ ðèíêó ³ íå ïîâèíåí ïåðåâèùóâàòè âàðòîñò³ 
âèäàíèõ íàïðîêàò ðå÷åé ó ö³íàõ íà ìîìåíò ¿õ âèäà÷³.

Çàñòàâíà ïëàòà ïîâåðòàºòüñÿ ïëàòíèêó ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ ó ðîáî÷îìó ñòàí³ âçÿòèõ íàïðîêàò 
³íâåíòàðþ, ñàí³òàðíîãî îäÿãó òà ³íøèõ ïðåäìåò³â.

Ó ðàç³ âòðàòè âçÿòèõ íàïðîêàò ðå÷åé àáî ¿õ ïñóâàííÿ ïðîäàâåöü â³äøêîäîâóº ðèíêó çàâäàíèé 
çáèòîê ç óðàõóâàííÿì âíåñåíî¿ çàñòàâíî¿ ïëàòè.

2.22. Ïðîäàâö³ ïîâèíí³ äîòðèìóâàòèñü âèìîã ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, â òîìó ÷èñë³ 
Âåòåðèíàðíî-ñàí³òàðíèõ ïðàâèë äëÿ ðèíê³â, Ïðàâèë ðîáîòè äð³áíîðîçäð³áíî¿ òîðãîâåëüíî¿ 
ìåðåæ³, çàòâåðäæåíèõ íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà çîâí³øí³õ åêîíîì³÷íèõ çâ’ÿçê³â ³ òîðã³âë³ Óêðà¿íè â³ä 
08 ëèïíÿ 1996 ðîêó ¹ 369, çàðåºñòðîâàíèõ â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 23 ëèïíÿ 1996 ðîêó çà 
¹ 372/1397 (äàë³ – Ïðàâèëà ðîáîòè äð³áíîðîçäð³áíî¿ òîðãîâåëüíî¿ ìåðåæ³), à òàêîæ öèõ Ïðàâèë.

Óñ³ ïðîäàâö³ çîáîâ’ÿçàí³ íàäàâàòè ñïîæèâà÷àì â³äîìîñò³ ïðî òîâàðè, íå äîïóñêàòè ïîðóøåííÿ 
ïðàâ ñïîæèâà÷³â, áóòè ââ³÷ëèâèìè, îõàéíî îäÿãíåíèìè, â³äïóñêàòè òîâàð óïàêîâàíèì àáî â òàðó 
ñïîæèâà÷à ïîâíîþ ì³ðîþ òà âàãîþ, ¿ì çàáîðîíÿºòüñÿ ïàëèòè, ðîçïèâàòè ñïèðòí³ íàïî¿. Îñîáè â 
íåòâåðåçîìó ñòàí³ íå äîïóñêàþòüñÿ äî òîðã³âë³ íà ðèíêó.

Íà âèìîãó ñïîæèâà÷à ïðîäàâåöü çîáîâ’ÿçàíèé ïðåä’ÿâèòè éîìó âèñíîâîê äåðæàâíî¿ ëàáîðà-
òîð³¿ âåòåðèíàðíî-ñàí³òàðíî¿ åêñïåðòèçè ïðî â³äïîâ³äí³ñòü ïðîäóêö³¿ ðîñëèííîãî òà òâàðèííîãî 
ïîõîäæåííÿ, ùî ðåàë³çóºòüñÿ, âåòåðèíàðíî-ñàí³òàðíèì íîðìàì.

Çðàçêè òîâàð³â, ùî º ó ïðîäàæó, ïîâèíí³ áóòè âèñòàâëåí³ íà âèäíîìó äëÿ ñïîæèâà÷³â ì³ñö³. 
Ïðîäàâö³ ïîâèíí³ ïîçíà÷àòè ö³íè íà òîâàðè íà ÿðëèêàõ ö³í (ö³ííèêàõ), êëåéêèõ ñòð³÷êàõ àáî ³íøèì 
ñïîñîáîì ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

2.23. Ðîçðàõóíêè ³ç ñïîæèâà÷àìè çà òîâàðè, ïðèäáàí³ íà ðèíêó, çä³éñíþþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî 
âñòàíîâëåíîãî çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

Íà âèìîãó ñïîæèâà÷à ïðîäàâåöü (ñóá’ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà 
çâ³ëüíåíèé â³ä çàñòîñóâàííÿ ðåºñòðàòîð³â ðîçðàõóíêîâèõ îïåðàö³é òà ðîçðàõóíêîâèõ êíèæîê) 
çîáîâ’ÿçàíèé âèäàòè ðîçðàõóíêîâèé äîêóìåíò âñòàíîâëåíî¿ ôîðìè, ùî çàñâ³ä÷óº ôàêò êóï³âë³, 
ç ïîçíà÷êîþ ïðî äàòó ïðîäàæó, ç çàçíà÷åííÿì íàçâè ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ òà ðèíêó, íîìåðà 
(ðÿäó) òîðãîâåëüíîãî ì³ñöÿ, íàéìåíóâàííÿ òîâàðó, ö³íè òîâàðó, ïð³çâèùà, ³í³ö³àë³â ïðîäàâöÿ òà 
éîãî ï³äïèñó.

2.24. ßêùî ñïîæèâà÷ó ïðîäàíî íåÿê³ñíèé òîâàð, â³í ìàº ïðàâî âèìàãàòè â³ä ïðîäàâöÿ (ñóá’ºêòà 
ãîñïîäàðþâàííÿ) çàäîâîëåííÿ ñâî¿õ âèìîã, ïåðåäáà÷åíèõ Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî çàõèñò ïðàâ 
ñïîæèâà÷³â».

Ó ðàç³ ïðîäàæó òîâàðó ç íåäîë³êàìè áåç ïîïåðåäíüîãî çàñòåðåæåííÿ ïðîäàâöåì, ÿêèé íå º 
ñóá’ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ, ñïîæèâà÷ ìàº ïðàâî çàì³íèòè òîâàð íà ÿê³ñíèé, ïîâåðíóòè éîãî ïðî-
äàâöþ ³ îäåðæàòè íàçàä ñïëà÷åí³ ãðîø³ àáî âèìàãàòè çíèæåííÿ ö³íè.

2.25. Óñ³ ïðàö³âíèêè, ÿê³ çàä³ÿí³ ó íàäàíí³ ïîñëóã ðèíêîì, ïîâèíí³ áóòè îäÿãíåí³ â îäÿã, ùî 
â³äïîâ³äàº ñàí³òàðíèì íîðìàì, òà ìàòè íàãðóäíó òàáëè÷êó.

Ïðîäàâö³, ðóáà÷³ ì’ÿñà òà ³íø³ ïðàö³âíèêè ðèíêó, ÿê³ áåçïîñåðåäíüî ïðîäàþòü àáî íàäàþòü 
ïîñëóãè ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â:

ïîâèíí³ áóòè îäÿãíåí³ â îäÿã, ùî â³äïîâ³äàº ñàí³òàðíèì âèìîãàì, ìàòè îõàéíèé âèãëÿä;
ï³äëÿãàþòü îáîâ’ÿçêîâîìó ìåäè÷íîìó îáñòåæåííþ, ðåçóëüòàòè ÿêîãî çàíîñÿòüñÿ äî ¿õ îñî-

áèñòèõ ìåäè÷íèõ êíèæîê âñòàíîâëåíîãî çðàçêà. Îñîáè, ÿê³ íå ïðîéøëè ìåäè÷íå îáñòåæåííÿ, äî 
ðîáîòè íå äîïóñêàþòüñÿ.

2.26. Ðèíîê ïîâèíåí ìàòè îôîðìëåíèé íàëåæíèì ÷èíîì ñàí³òàðíèé æóðíàë âñòàíîâëåíî¿ 
ôîðìè, Êíèãó â³äãóê³â ³ ïðîïîçèö³é, ÿêà ìàº ì³ñòèòèñÿ ó ïðèì³ùåíí³ àäì³í³ñòðàö³¿ ðèíêó íà âèäíîìó 
³ äîñòóïíîìó ì³ñö³. Ðèíîê ìîæå ìàòè òàêîæ Æóðíàë ðåºñòðàö³¿ ïåðåâ³ðîê âñòàíîâëåíîãî çðàçêà.

2.27. Àäì³í³ñòðàö³ÿ ðèíêó ïîâèííà çàáåçïå÷èòè ïîñò³éíå âèâåçåííÿ òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â 
³ ñì³òòÿ, à òàêîæ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ðîáîòè ðèíêó íàëåæíå î÷èùåííÿ (ç âîëîãèì ïðèáèðàííÿì) òà 
äåç³íôåêö³þ âñ³õ ïðèì³ùåíü, òîðãîâåëüíèõ îá’ºêò³â ³ òîðãîâåëüíèõ ì³ñöü ðèíêó. Ïîòî÷íå ïðèáè-
ðàííÿ ïðîâîäèòüñÿ áåçïåðåðâíî âïðîäîâæ óñüîãî äíÿ  çà óìîâè  çàõèùåíîñò³ ïðîäóêö³¿ (òîâàð³â) 
â³ä çàáðóäíåííÿ òà äîòðèìàííÿ íîðì îõîðîíè ïðàö³.

2.28. Àäì³í³ñòðàö³ÿ ðèíêó çîáîâ’ÿçàíà çàáåçïå÷èòè ðåãóëÿðíå ïðîâåäåííÿ ñïåö³àëüíèõ ñàí³-
òàðíèõ çàõîä³â çà ùîì³ñÿ÷íèì ãðàô³êîì:

çíèùåííÿ êîìàõ, ãðèçóí³â, øê³äíèê³â (äåç³íôåêö³ÿ, äåç³íñåêö³ÿ, äåðàòèçàö³ÿ).
²íôîðìàö³ÿ ïðî ñàí³òàðí³ äí³ ç ïðèáèðàííÿ òåðèòîð³¿, ïðèì³ùåíü, îáëàäíàííÿ òà ³íâåíòàðþ 

ðîçì³ùóºòüñÿ íà âèäíîìó ì³ñö³ ïðè âõîä³ íà ðèíîê òà â ïðèì³ùåíí³ àäì³í³ñòðàö³¿.
2.29. Àäì³í³ñòðàö³ÿ ðèíêó çîáîâ’ÿçàíà ñòâîðèòè íà ðèíêó íåîáõ³äí³ óìîâè äëÿ çä³éñíåííÿ 

ïðàâîîõîðîííèìè ³ êîíòðîëþþ÷èìè îðãàíàìè ä³ÿëüíîñò³ çã³äíî ç íàäàíèìè ¿ì ïîâíîâàæåííÿìè.
2.30. Çà óãîäó êóï³âë³-ïðîäàæó, óêëàäåíó íà ðèíêó ì³æ ïðîäàâöåì ³ ñïîæèâà÷åì, àäì³í³ñòðàö³ÿ 

ðèíêó â³äïîâ³äàëüíîñò³ íå íåñå.
2.31. Àäì³í³ñòðàö³ÿ ðèíêó çîáîâ’ÿçàíà:
ï³äòðèìóâàòè òåðèòîð³þ ðèíêó â íàëåæíîìó ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîìó ³ ïðîòèïîæåæíîìó ñòàí³, 

çàáåçïå÷óâàòè ðîçâèòîê ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè ðèíêó, îñíàùóâàòè éîãî íåîáõ³äíèì îáëàä-
íàííÿì òà ³íâåíòàðåì, çàñîáàìè âèì³ðþâàëüíî¿ òåõí³êè;

äîòðèìóâàòèñÿ çàòâåðäæåíîãî ðåæèìó ðîáîòè ðèíêó;
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ñòÿãóâàòè ç ïðîäàâö³â êîøòè çà íàäàííÿ ïîñëóã ùîäî óòðèìàííÿ òîðãîâåëüíèõ ì³ñöü ó íà-
ëåæíîìó ñòàí³;

çàáåçïå÷óâàòè ïðîäàâö³â íà ðèíêó òîðãîâåëüíèìè ì³ñöÿìè çà ïðîô³ëåì òîðã³âë³, ñïåö³àëüíèì 
îäÿãîì çàëåæíî â³ä âèäó õàð÷îâî¿ ïðîäóêö³¿, ùî ðåàë³çóºòüñÿ, çàñîáàìè âèì³ðþâàëüíî¿ òåõí³êè 
³ òîðãîâåëüíèì ³íâåíòàðåì, çáåð³ãàííÿ õàð÷îâî¿ ïðîäóêö³¿ íà ñêëàäàõ, ó õîëîäèëüíèêàõ òà ³íøèõ 
ïðèì³ùåííÿõ ðèíêó â³äïîâ³äíî äî âåòåðèíàðíî-ñàí³òàðíèõ íîðì ³ ïðàâèë;

çàáåçïå÷óâàòè íà ðèíêó áåçïå÷í³ òà áåçïåðåøêîäí³ óìîâè äëÿ ïåðåñóâàííÿ ëþäåé òà ðóõó 
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà äîäåðæàííÿì âèìîã ùîäî ïàðêóâàííÿ òðàí-
ñïîðòíèõ çàñîá³â;

óçãîäæóâàòè ñâîþ ðîáîòó ç óñòàíîâàìè äåðæàâíî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè, ëàáîðà-
òîð³ºþ âåòåðèíàðíî-ñàí³òàðíî¿ åêñïåðòèçè íà ðèíêó, êàðàíòèííîþ ³íñïåêö³ºþ òà ³íøèìè îðãàíàìè 
ç ïîïåðåäæåííÿ òà íåäîïóùåííÿ ïîðóøåíü ñàí³òàðíèõ íîðì ³ ïðàâèë;

íàäàâàòè â êîðèñòóâàííÿ äåðæàâíèì ëàáîðàòîð³ÿì âåòåðèíàðíî-ñàí³òàðíî¿ åêñïåðòèçè ïðè-
ñòîñîâàí³ ñëóæáîâ³ ïðèì³ùåííÿ;

íå äîïóñêàòè äî ïðîäàæó òîâàðè, ùî çàáîðîíåí³;
ñòâîðþâàòè íàëåæí³ óìîâè äëÿ äîäåðæàííÿ ïðîäàâöÿìè ïðàâèë òîðã³âë³, ñàí³òàðíîãî ³ ïðîòè-

ïîæåæíîãî ñòàíó, ïðàâèëüíîãî âèêîðèñòàííÿ çàñîá³â âèì³ðþâàëüíî¿ òåõí³êè, ³íâåíòàðþ ðèíêó, 
ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ êóëüòóðè òîðã³âë³ òà áåçïå÷íèõ óìîâ ïðàö³;

íàäàâàòè ïðîäàâöÿì ³ ñïîæèâà÷àì ³íôîðìàö³þ ùîäî âèìîã öèõ Ïðàâèë, Âåòåðèíàðíî-ñàí³òàð-
íèõ ïðàâèë äëÿ ðèíê³â, ïðàâèë ïðîòèïîæåæíî¿ áåçïåêè, ð³âíÿ ö³í òîùî (ãó÷íîìîâö³, ðàä³îâóçëè, 
ñòåíäè, ì³ñöåâ³ ãàçåòè, ðàä³î, ëèñò³âêè);

âñòàíîâèòè íà äîñòóïíîìó ì³ñö³ äîñòàòíþ ê³ëüê³ñòü êîíòðîëüíèõ âàã ç   â³äïîâ³äíèìè   ³íôîð-
ìàö³éíèìè òàáëè÷êàìè ïðî ¿õ ïðèçíà÷åííÿ òà îáîâ’ÿçêîâî çàçíà÷èòè ¿õ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ íà 
ãðàô³÷íî âèêîíàíîìó ïëàí³ òåðèòîð³¿ ðèíêó;

çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà âèêîðèñòàííÿì ïðîäàâöÿìè òîðãîâåëüíèõ ì³ñöü çà ïðèçíà÷åííÿì;
çàáåçïå÷óâàòè äîòðèìàííÿ ïðîäàâöÿìè âèìîã ïðàâèë òîðã³âë³ ïðîäîâîëü÷èìè ³ íåïðîäî-

âîëü÷èìè òîâàðàìè.
2.32. Îñîáè, âèíí³ â ïîðóøåíí³ öèõ Ïðàâèë, íåñóòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíî-

äàâñòâîì Óêðà¿íè.
2.33. Êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì öèõ Ïðàâèë çä³éñíþºòüñÿ ïîñàäîâèìè îñîáàìè îðãàí³â âè-

êîíàâ÷î¿ âëàäè òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â ìåæàõ ñâîº¿ êîìïåòåíö³¿.
Çà çãîäîþ êîíòðîëþþ÷èõ îðãàí³â ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðîê ðîáîòè ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, 

ÿê³ ïðîâàäÿòü ñâîþ ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü íà òåðèòîð³¿ ðèíêó, â³äáóâàºòüñÿ â ïðèñóòíîñò³ ïðåä-
ñòàâíèê³â àäì³í³ñòðàö³¿ ðèíêó.

3. Îñîáëèâîñò³ òîðã³âë³ ïðîäîâîëü÷èìè òîâàðàìè
3.1. Ïðîäàæ ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â íà ðèíêàõ çä³éñíþºòüñÿ ç äîäåðæàííÿì Âåòåðèíàðíî-ñà-

í³òàðíèõ ïðàâèë äëÿ ðèíê³â, Ïðàâèë ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³ ïðîäîâîëü÷èìè òîâàðàìè, çàòâåðäæåíèõ 
íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà åêîíîì³êè òà ç ïèòàíü ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿ Óêðà¿íè â³ä 11 ëèïíÿ 2003 ðîêó 
¹ 185, çàðåºñòðîâàíèõ â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 23 ëèïíÿ 2003 ðîêó çà ¹ 628/7949, Ïðàâèë 
ðîáîòè äð³áíîðîçäð³áíî¿ òîðãîâåëüíî¿ ìåðåæ³, ³íøèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, ÿê³ ðåãóëþþòü 
òîðãîâåëüíó ä³ÿëüí³ñòü òà çàõèñò ïðàâ ñïîæèâà÷³â.

3.2. Âèñíîâîê äåðæàâíî¿ ëàáîðàòîð³¿ âåòåðèíàðíî-ñàí³òàðíî¿ åêñïåðòèçè íà ðèíêó (åêñïåðòíèé 
âèñíîâîê, åòèêåòêà) ùîäî ÿêîñò³ òà áåçïåêè ïðîäóêö³¿ ó âåòåðèíàðíîìó â³äíîøåíí³, íàÿâí³ñòü 
äîêóìåíò³â ïðî ñïëàòó çà íàäàí³ ðèíêîì ïîñëóãè º ï³äñòàâîþ äëÿ çàéíÿòòÿ ïðîäàâöåì ì³ñöÿ íà 
ðèíêó çà ïðîô³ëåì òîðã³âë³.

3.3. Íà ðèíêàõ äîçâîëÿºòüñÿ ïðîäàâàòè õàð÷îâ³ ïðîäóêòè, íå çàáîðîíåí³ äëÿ ðåàë³çàö³¿. Òàê³ 
õàð÷îâ³ ïðîäóêòè ìîæíà ïðîäàâàòè ò³ëüêè çà óìîâè: ãîòîâ³ ì’ÿñí³ âèðîáè ³ ì’ÿñí³ íàï³âôàáðèêàòè, 
ìîëîêî ³ ìîëî÷í³ ïðîäóêòè, êîíñåðâè, êóðÿ÷³ ÿéöÿ, ³íø³ ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè ïðîìèñëîâîãî âèðîáíè-
öòâà – íàÿâíîñò³ äîêóìåíò³â, ùî ï³äòâåðäæóþòü ¿õ ÿê³ñòü ³ áåçïåêó (êîï³¿ ñåðòèô³êàòà â³äïîâ³äíîñò³ 
÷è ñâ³äîöòâà ïðî âèçíàííÿ, ÿêùî ïðîäóêö³ÿ ï³äëÿãàº îáîâ’ÿçêîâ³é ñåðòèô³êàö³¿, òà êîï³¿ äîêóìåíòà 
âèðîáíèêà, ùî ï³äòâåðäæóº íàëåæíó ¿¿ ÿê³ñòü, à òàêîæ â³äïîâ³äíèõ âåòåðèíàðíèõ äîêóìåíò³â);

ì’ÿñî, îòðèìàíå â³ä çàáîþ õóäîáè ó âëàñíèõ ÷è ôåðìåðñüêèõ ãîñïîäàðñòâàõ, – íàÿâíîñò³ 
âåòåðèíàðíî¿ äîâ³äêè ïðî ïåðåäçàá³éíèé êë³í³÷íèé ñòàí òâàðèíè àáî âåòåðèíàðíîãî ñâ³äîöòâà 
(äîâ³äêè), âèäàíî¿ ì³ñöåâîþ óñòàíîâîþ äåðæàâíî¿ âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè, òà âèñíîâêó äåðæàâíî¿ 
ëàáîðàòîð³¿ âåòåðèíàðíî-ñàí³òàðíî¿ åêñïåðòèçè íà ðèíêó;

ìîëîêî ³ ìîëî÷íó ïðîäóêö³þ, îòðèìàí³ â³ä âëàñíèõ ÷è ôåðìåðñüêèõ ãîñïîäàðñòâ, – íàÿâíîñò³ 
äîâ³äêè ïðî êë³í³÷íèé îãëÿä òâàðèíè ³ åï³çîîòè÷íèé ñòàí ì³ñöåâîñò³, âèäàíî¿ óñòàíîâîþ äåðæàâíî¿ 
âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè çà ì³ñöåì âèðîáëåííÿ ïðîäóêö³¿, îñîáèñòî¿ ìåäè÷íî¿ êíèæêè ïðîäàâöÿ, 
âèäàíî¿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó, òà çà íàÿâíîñò³ âèñíîâêó äåðæàâíî¿ ëàáîðàòîð³¿ âåòåðèíàðíî-
ñàí³òàðíî¿ åêñïåðòèçè íà ðèíêó;

êóðÿ÷³ ÿéöÿ, îòðèìàí³ â³ä âëàñíèõ ÷è ôåðìåðñüêèõ ãîñïîäàðñòâ, – íàÿâíîñò³ ñâ³äîöòâà àáî 
äîâ³äêè ïðî êë³í³÷íèé îãëÿä ïòèö³ òà åï³çîîòè÷íèé ñòàí ì³ñöåâîñò³, âèäàíî¿ ì³ñöåâîþ óñòàíîâîþ 
äåðæàâíî¿ âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè, òà çà íàÿâíîñò³ âèñíîâêó äåðæàâíî¿ ëàáîðàòîð³¿ âåòåðèíàð-
íî-ñàí³òàðíî¿ åêñïåðòèçè íà ðèíêó;

ìåä, îòðèìàíèé â³ä âëàñíèõ ÷è ôåðìåðñüêèõ ãîñïîäàðñòâ, ïðè ïðîäàæó â ìåæàõ ðàéîíó ïðî-
æèâàííÿ âëàñíèêà – íàÿâíîñò³ âåòåðèíàðíîãî ñâ³äîöòâà (äîâ³äêè) ì³ñöåâî¿ óñòàíîâè âåòåðèíàðíî¿ 
ìåäèöèíè (çà ìåæàìè ðàéîíó – âåòåðèíàðíî-ñàí³òàðíîãî ïàñïîðòà íà ïàñ³êó) òà íàÿâíîñò³ âèñíî-
âêó äåðæàâíî¿ ëàáîðàòîð³¿ âåòåðèíàðíî-ñàí³òàðíî¿ åêñïåðòèçè íà ðèíêó;

ðèáó ³ ðèáîïðîäóêòè, ³íø³ ã³äðîá³îíòè ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà – íàÿâíîñò³ êîï³¿ äîêóìåíòà 
âèðîáíèêà, ùî ï³äòâåðäæóº íàëåæíó ÿê³ñòü, òà êîï³¿ ñåðòèô³êàòà â³äïîâ³äíîñò³ àáî ñâ³äîöòâà ïðî 
âèçíàííÿ, ÿêùî ïðîäóêö³ÿ ï³äëÿãàº îáîâ’ÿçêîâ³é ñåðòèô³êàö³¿, à òàêîæ â³äïîâ³äíèõ âåòåðèíàðíèõ 
äîêóìåíò³â;

ðèáó, ³íø³ ã³äðîá³îíòè íåïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà – íàÿâíîñò³ âåòåðèíàðíîãî ñâ³äîöòâà 
(äîâ³äêè) ì³ñöåâî¿ óñòàíîâè âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè òà âèñíîâêó äåðæàâíî¿ ëàáîðàòîð³¿ âåòåðè-
íàðíî-ñàí³òàðíî¿ åêñïåðòèçè íà ðèíêó;

êàðòîïëþ, îâî÷³, ôðóêòè, ó òîìó ÷èñë³ òðîï³÷í³, ÿãîäè, áàøòàíí³ êóëüòóðè, ñóõîôðóêòè, ãîð³õè, 
ñóøåí³ ãðèáè îêðåìî â³ä ñîë³íü, êâàøåíî¿ òà ìàðèíîâàíî¿ ïëîäîîâî÷åâî¿ ïðîäóêö³¿ – íàÿâíîñò³ 
âèñíîâêó äåðæàâíî¿ ëàáîðàòîð³¿ âåòåðèíàðíî-ñàí³òàðíî¿ åêñïåðòèçè íà ðèíêó;

ïðîäóêö³þ ðîñëèííîãî ïîõîäæåííÿ, ÿêó çàâåçåíî äëÿ ðåàë³çàö³¿ â³ä âëàñíèõ ÷è ôåðìåðñüêèõ 
òåïëè÷íèõ ãîñïîäàðñòâ òà ÿêà ìàº åêñïåðòíèé âèñíîâîê äåðæàâíî¿ ëàáîðàòîð³¿ âåòåðèíàðíî¿ ìå-
äèöèíè çà ì³ñöåì âèõîäó ïðîäóêö³¿ ùîäî ÿêîñò³ òà áåçïåêè, – âåòåðèíàðíîãî êîíòðîëþ (îãëÿäó), 
çà íåîáõ³äíîñò³ é ëàáîðàòîðíîãî äîñë³äæåííÿ;

îë³þ (êð³ì ïðîìèñëîâî¿ ðîçôàñîâêè), äèêîðîñë³ ïëîäè, ÿãîäè òà ñâ³æ³ ãðèáè – íàÿâíîñò³ âè-
ñíîâêó äåðæàâíî¿ ëàáîðàòîð³¿ âåòåðèíàðíî-ñàí³òàðíî¿ åêñïåðòèçè íà ðèíêó;

ñîëîíî-êâàøåí³, ìàðèíîâàí³ îâî÷³ òà ôðóêòè – íàÿâíîñò³ âèñíîâêó äåðæàâíî¿ ëàáîðàòîð³¿ 
âåòåðèíàðíî-ñàí³òàðíî¿ åêñïåðòèçè íà ðèíêó òà äîòðèìàííÿ ÷èííèõ âåòåðèíàðíî-ñàí³òàðíèõ 
âèìîã ïðè òîðã³âë³;

çåðíîâ³, êðóï’ÿí³ ïðîäóêòè, áîðîøíî â ÷èñòèõ ì³øêàõ àáî ³íø³é òàð³, ðîçì³ùåí³é íà ï³äñòàâêàõ, 
ñòåëàæàõ àáî ï³ääîíàõ, – íàÿâíîñò³ âèñíîâêó äåðæàâíî¿ ëàáîðàòîð³¿ âåòåðèíàðíî-ñàí³òàðíî¿ 
åêñïåðòèçè íà ðèíêó.

Ïðîäóêö³ÿ, ùî ï³äëÿãàº îáîâ’ÿçêîâ³é ñåðòèô³êàö³¿, äîçâîëÿºòüñÿ äî ïðîäàæó çà íàÿâíîñò³ â 
äîêóìåíòàõ, çã³äíî ç ÿêèìè âîíà íàä³éøëà, ðåºñòðàö³éíèõ íîìåð³â ñåðòèô³êàòà â³äïîâ³äíîñò³ ÷è 
ñâ³äîöòâà ïðî âèçíàííÿ â³äïîâ³äíîñò³ òà/àáî äåêëàðàö³¿ ïðî â³äïîâ³äí³ñòü, ÿêùî öå âñòàíîâëåíî 
òåõí³÷íèì ðåãëàìåíòîì ç ï³äòâåðäæåííÿ â³äïîâ³äíîñò³ íà â³äïîâ³äíó ïðîäóêö³þ.

Àëêîãîëüí³ íàïî¿, â òîìó ÷èñë³ ïèâî, îïòîì, ó ðîçäð³á, â îá’ºêòàõ ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàðñòâà – 
íà ðîçëèâ, òþòþíîâ³ âèðîáè äîïóñêàþòüñÿ äî ðåàë³çàö³¿ ñóá’ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ íà òåðèòîð³¿ 
ðèíêó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

3.4. Íà ðèíêàõ çàáîðîíÿºòüñÿ ïðîäàæ:
ô³çè÷íèìè îñîáàìè, ÿê³ íå º ñóá’ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ, õë³áà ³ õë³áîáóëî÷íèõ âèðîá³â, àëêî-

ãîëüíèõ íàïî¿â òà òþòþíîâèõ âèðîá³â;
êîíäèòåðñüêèõ ³ êóë³íàðíèõ âèðîá³â, íàï³âôàáðèêàò³â ³ç ì’ÿñà ³ ðèáè (ôàðø, êîòëåòè, êðîâ’ÿí³ 

òà äîìàøí³ êîâáàñè, çåëüö, õîëîäåöü, ³êðà ðèáíà òîùî), à òàêîæ êîíñåðâîâàíèõ ïðîäóêò³â (îâî÷³, 
ì’ÿñî, ðèáà, ³êðà òà ³íø³ êîíñåðâè), âèãîòîâëåíèõ ó äîìàøí³õ óìîâàõ;

ãîòîâèõ ïðîäóêò³â òâàðèííîãî ïîõîäæåííÿ ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà – ìàñëà âåðøêîâîãî, 
ñèð³â, êîâáàñ, êîï÷åííÿ òîùî áåç íàÿâíîñò³ äîêóìåíò³â, ùî çàñâ³ä÷óþòü ¿õ ÿê³ñòü òà áåçïåêó (êî-
ï³¿ ñåðòèô³êàòà â³äïîâ³äíîñò³ ÷è ñâ³äîöòâà ïðî âèçíàííÿ, ÿêùî ïðîäóêö³ÿ ï³äëÿãàº îáîâ’ÿçêîâ³é 
ñåðòèô³êàö³¿, òà êîï³¿ äîêóìåíòà âèðîáíèêà, ùî ï³äòâåðäæóº íàëåæíó ÿê³ñòü òîâàðó, à òàêîæ â³ä-
ïîâ³äíèõ âåòåðèíàðíèõ äîêóìåíò³â);

òâàðèí, ðèá ³ ðîñëèí, çàíåñåíèõ äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè, äèêîðîñëèõ ðîñëèí, ó òîìó ÷èñë³ 
ë³êàðñüêèõ, ïîëüîâèõ êâ³ò³â;

òðîï³÷íèõ ôðóêò³â òà îâî÷³â áåç äîêóìåíò³â, ùî ï³äòâåðäæóþòü äæåðåëî ¿õ ïðèäáàííÿ òà ïðî-
õîäæåííÿ ô³òîñàí³òàðíîãî êîíòðîëþ;

çåðíîâèõ, êðóï’ÿíèõ ïðîäóêò³â, çàáðóäíåíèõ íàñ³ííÿì øê³äëèâèõ áóð’ÿí³â.
3.5. Ïðîäóêö³ÿ òâàðèííîãî ³ ðîñëèííîãî ïîõîäæåííÿ, ùî íå ðåàë³çîâàíà ïðîòÿãîì ðîáî÷îãî 

äíÿ ³ ÿêà íå çáåð³ãàëàñÿ â õîëîäèëüíèõ êàìåðàõ ðèíê³â, íàñòóïíîãî äíÿ ï³äëÿãàº îãëÿäó òà îðãà-
íîëåïòè÷í³é îö³íö³ ñïåö³àë³ñòàìè äåðæàâíî¿ ëàáîðàòîð³¿ âåòåðèíàðíî-ñàí³òàðíî¿ åêñïåðòèçè íà 
ðèíêó, à çà ïîòðåáè – ³ äîäàòêîâèì ëàáîðàòîðíèì äîñë³äæåííÿì.

3.6. Òîðã³âëÿ íà ïðèëåãë³é äî ðèíêó òåðèòîð³¿, ùî çàêð³ïëåíà äëÿ ïðèáèðàííÿ, à òàêîæ ó íåïðè-
ñòîñîâàíèõ äëÿ öüîãî ì³ñöÿõ áåçïîñåðåäíüî íà ðèíêó (ç çåìë³, á³ëÿ ñì³òòºçá³ðíèê³â, ãðîìàäñüêî¿ 
âáèðàëüí³ òîùî) çàáîðîíÿºòüñÿ.

4. Îñîáëèâîñò³ òîðã³âë³ íåïðîäîâîëü÷èìè òîâàðàìè
4.1. Íà ðèíêàõ äîçâîëÿºòüñÿ ðåàë³çîâóâàòè ÿê íîâ³ íåïðîäîâîëü÷³ òîâàðè, òàê ³ ò³, ùî áóëè â 

êîðèñòóâàíí³, êð³ì çàáîðîíåíèõ äëÿ ïðîäàæó.
Ïðîäàæ íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â çä³éñíþºòüñÿ ç äîäåðæàííÿì Ïðàâèë ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³ 

íåïðîäîâîëü÷èìè òîâàðàìè, çàòâåðäæåíèõ íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà åêîíîì³êè Óêðà¿íè â³ä 19 êâ³ò-
íÿ 2007 ðîêó ¹ 104, çàðåºñòðîâàíèõ â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 08 ëèñòîïàäà 2007 ðîêó çà 
¹ 1257/14524, ñàí³òàðíèõ íîðì ³ ïðàâèë, ³íøèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, ÿê³ ðåãëàìåíòóþòü 
òîðãîâåëüíó ä³ÿëüí³ñòü òà çàõèñò ïðàâ ñïîæèâà÷³â.

4.2. Îêðåì³ íåïðîäîâîëü÷³ òîâàðè ìîæíà ïðîäàâàòè íà ðèíêàõ ò³ëüêè çà óìîâè:
íîâ³ òîâàðè, ÿê³ ï³äëÿãàþòü îáîâ’ÿçêîâ³é ñåðòèô³êàö³¿, – íàÿâíîñò³ â äîêóìåíòàõ, çã³äíî ç ÿêè-

ìè âîíè íàä³éøëè, ðåºñòðàö³éíèõ íîìåð³â ñåðòèô³êàòà â³äïîâ³äíîñò³ ÷è ñâ³äîöòâà ïðî âèçíàííÿ 
â³äïîâ³äíîñò³ òà/àáî äåêëàðàö³¿ ïðî â³äïîâ³äí³ñòü, ÿêùî öå âñòàíîâëåíî òåõí³÷íèì ðåãëàìåíòîì 
ç ï³äòâåðäæåííÿ â³äïîâ³äíîñò³ íà â³äïîâ³äíèé òîâàð;

ïðåäìåòè ã³ã³ºíè, ñàí³òàð³¿, òîâàðè ïîáóòîâî¿ õ³ì³¿, ³ãðàøêè äëÿ íåìîâëÿò – ëèøå â ³íäèâ³äó-
àëüí³é ñïîæèâ÷³é òàð³ ³ç çàçíà÷åííÿì íà í³é íåîáõ³äíî¿ äëÿ ñïîæèâà÷à ³íôîðìàö³¿ â³äïîâ³äíî äî 
÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè. Íà êîæí³é ³ãðàøö³ àáî ³íäèâ³äóàëüí³é ñïîæèâ÷³é òàð³ ïîâèííà 
áóòè çàçíà÷åíà íåîáõ³äíà äîñòóïíà, äîñòîâ³ðíà ³íôîðìàö³ÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè 
«Ïðî çàõèñò ïðàâ ñïîæèâà÷³â». Ïåðåâ³ðêà ³ãðàøîê íà çâóê ïîâèííà ïðîâîäèòèñÿ çà äîïîìîãîþ 
ïîâ³òðîäóâíîãî óñòàòêóâàííÿ;

êîñìåòè÷íî-ïàðôóìåðí³ âèðîáè – äîäåðæàííÿ òåìïåðàòóðíèõ ðåæèì³â ó ì³ñöÿõ, íåäîñòóïíèõ 
ïîïàäàííþ ïðÿìèõ ñîíÿ÷íèõ ïðîìåí³â;

ïîáóòîâ³ ãàçîâ³ ïðèëàäè, ùî áóëè â êîðèñòóâàíí³ (ãàçîâ³ ïëèòè, ãàçîâ³ êîòëè, ãàçîâ³ êîëîíêè 
òîùî) – íàÿâíîñò³ äîêóìåíò³â, ùî ï³äòâåðäæóþòü ¿õ ïðèäàòí³ñòü äî ïîäàëüøî¿ åêñïëóàòàö³¿ ³ ÿê³ 
âèäàí³ â³äïîâ³äíèìè ñëóæáàìè ãàçîâîãî ãîñïîäàðñòâà;

òðàíñïîðòí³ çàñîáè (àâòîìîá³ë³, àâòîáóñè, ìîòîöèêëè âñ³õ òèï³â ³ ìîäåëåé, ñàìîõ³äí³ ìàøèíè, 
ïðè÷åïè, íàï³âïðè÷åïè, ìîòîêîëÿñêè ³ íîìåðí³ àãðåãàòè äî íèõ) – ñïåö³àëüíî âèä³ëåíîãî äëÿ íèõ 
ì³ñöÿ àáî ñòâîðåííÿ ñïåö³àëüíîãî ðèíêó, â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó çä³éñíåííÿ îïòîâî¿ òà ðîçäð³áíî¿ 
òîðã³âë³ òðàíñïîðòíèìè çàñîáàìè òà ¿õ ñêëàäîâèìè ÷àñòèíàìè, ùî ìàþòü ³äåíòèô³êàö³éí³ íîìå-
ðè, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 11 ëèñòîïàäà 2009 ðîêó ¹ 1200;

ìåáë³, îäÿã òà ãîëîâí³ óáîðè ç íàòóðàëüíîãî õóòðà, åëåêòðîïîáóòîâ³ òà òåëåðàä³îòîâàðè – ðîç-
ì³ùåííÿ â ïðèì³ùåííÿõ, ïðèñòîñîâàíèõ äëÿ òîðã³âë³ öèìè òîâàðàìè. Â åêñïëóàòàö³éíèõ äîêóìåíòàõ 
(³íñòðóêö³¿ ç åêñïëóàòàö³¿, ïàñïîðò³, åòèêåòö³, ãàðàíò³éíîìó òàëîí³) íîâî¿ ïîáóòîâî¿ òåõí³êè ïðî-
äàâöåì îáîâ’ÿçêîâî ðîáèòüñÿ â³äì³òêà ïðî ïðîäàæ;

øêóðè ö³ííèõ ïîð³ä çâ³ð³â, îäÿã òà ãîëîâí³ óáîðè ç íèõ – â³äïîâ³äíîãî ¿õ ìàðêóâàííÿ òà íàÿâíîñò³ 
äîêóìåíò³â, ùî ï³äòâåðäæóþòü çàêîíí³ñòü ¿õ ïðèäáàííÿ;

ïðèì³ðíèêè àóä³îâ³çóàëüíèõ òâîð³â ³ ôîíîãðàì – ÷åðåç ñïåö³àë³çîâàí³ ï³äïðèºìñòâà òîðã³âë³, 
ñïåö³àë³çîâàí³ â³ää³ëè (ñåêö³¿) ï³äïðèºìñòâ ç óí³âåðñàëüíèì àñîðòèìåíòîì òîâàð³â;

þâåë³ðí³ òà ³íø³ âèðîáè ç äîðîãîö³ííèõ ìåòàë³â, äîðîãîö³ííîãî êàì³ííÿ, äîðîãîö³ííîãî êàì³ííÿ 
îðãàíîãåííîãî óòâîðåííÿ òà íàï³âäîðîãîö³ííîãî êàì³ííÿ – íàÿâíîñò³ ë³öåíç³¿;

ïåñòèöèäè òà àãðîõ³ì³êàòè – íàÿâíîñò³ ë³öåíç³¿;
ë³êè, ë³êàðñüê³ ðîñëèíè – íàÿâíîñò³ ë³öåíç³¿.
4.3. Àäì³í³ñòðàö³ÿ  ðèíêó ïðè ðîçðîáö³  ïðîåêòó  ïëàíóâàííÿ ðèíêó ïîâèííà ïåðåäáà÷èòè 

ñïåö³àëüí³ çîíè ³ îáëàäíàòè ¿õ íåîáõ³äíèì óñòàòêóâàííÿì äëÿ ïðèì³ðêè ñïîæèâà÷àìè îäÿãó ³ âçóòòÿ. 
Êîðèñòóâàííÿ ïðèì³ðî÷íèìè º áåçêîøòîâíèì.

Äëÿ ïðîäàæó òîâàð³â, ùî áóëè â êîðèñòóâàíí³, â³äâîäÿòüñÿ ñïåö³àëüí³ ì³ñöÿ.
4.4. Íà ðèíêàõ ç ïðîäàæó íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â äîçâîëÿºòüñÿ çä³éñíþâàòè òîðã³âëþ ïðî-

äîâîëü÷èìè òîâàðàìè ç äîäåðæàííÿì âèìîã ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè òà Ïðàâèë ðîáîòè 
äð³áíîðîçäð³áíî¿ òîðãîâåëüíî¿ ìåðåæ³.

4.5. Íà ðèíêàõ çàáîðîíÿºòüñÿ ïðîäàâàòè:
âîãíåïàëüíó, ãàçîâó, ïíåâìàòè÷íó, õîëîäíó çáðîþ, áîéîâ³ ïðèïàñè òà ñïåö³àëüí³ çàñîáè ñàìî-

îáîðîíè;
ãîòîâå àðì³éñüêå ñïîðÿäæåííÿ, à òàêîæ òêàíèíè, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ éîãî âèðîáíèöòâà, 

³íø³ òîâàðè â³éñüêîâîãî àñîðòèìåíòó, ôîðìåíå îáìóíäèðóâàííÿ;
á³ëèçíó ç³ øòàìïîì îðãàí³çàö³é ³ ï³äïðèºìñòâ;
íàðêîòè÷í³ çàñîáè;
ïàëüíå äëÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ãàñ, ìàçóò;
áàëîíè ç³ ñêðàïëåíèì ãàçîì;
ï³ðîòåõí³÷í³ âèðîáè òà âèáóõîâ³ çàñîáè;
ïîðíîãðàô³÷í³ âèäàííÿ;
çàáîðîíåí³ çíàðÿääÿ äîáóâàííÿ òâàðèí, â òîìó ÷èñë³: òåõí³÷í³ çàñîáè, ùî çàáîðîíåí³ äëÿ âè-

êîðèñòàííÿ ïðè ïîëþâàíí³ íà îá’ºêòè òâàðèííîãî ñâ³òó, ÿê³ íå ïåðåäáà÷àþòü øâèäêó ñìåðòü, ùî 
âèêëþ÷àº ñòðàæäàííÿ; òåõí³÷í³ çàñîáè òà îáëàäíàííÿ, îòðóòè, âèáóõîâ³ ðå÷îâèíè, çàñòîñóâàííÿ 
ÿêèõ ïðèçâîäèòü äî ìàñîâî¿ çàãèáåë³ îá’ºêò³â òâàðèííîãî ñâ³òó; çíàðÿääÿ ëîâó âîäíèõ æèâèõ ðå-
ñóðñ³â ³ç çàñòîñóâàííÿì âèáóõîâèõ òà îòðóéíèõ ðå÷îâèí, åëåêòðîñòðóìó, êîëþ÷èõ çíàðÿäü ëîâó 
ïðîìèñëîâèõ òà ³íøèõ çíàðÿäü ëîâó, âèãîòîâëåíèõ ³ç ñ³òêîñíàñòåâèõ ÷è ³íøèõ ìàòåð³àë³â óñ³õ âèä³â 
òà íàéìåíóâàíü.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради 

від 17.03.2016 № 229/229 
«Про створення тимчасової 

контрольної комісії Київської міської ради 
з питань забезпечення киян, 

які беруть участь в антитерористичній операції»
Рішення Київської міської ради № 736/2898 від 06 липня 2017 року

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 26, частини другої статті 48 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», пункту 1 частини другої статті 19 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», статті 
12 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 № 579/579, 
враховуючи звернення депутата Київської міської ради Борозенця М. І. від 01.06.2017 № 08/279/08/158-212, 
Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 17.03.2016 ¹ 229/229 «Ïðî ñòâîðåííÿ òèì-
÷àñîâî¿ êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü çàáåçïå÷åííÿ êèÿí, ÿê³ áåðóòü 
ó÷àñòü â àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿» òàê³ çì³íè:

- ó ïóíêò³  2 ð³øåííÿ ñëîâà «Áîðîçåíåöü 
Ìàêñèì ²âàíîâè÷, äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè» âèêëþ÷èòè.

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

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ðåãëàìåíòó òà äåïóòàòñüêî¿ åòèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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Інформація Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

про оголошення конкурсів з відбору суб'єктів оціночної діяльності

Детальну інформацію розміщено на веб-сторінці Департаменту комунальної власності 
м.Києва (http://www.gukv.uа/засідання-конкурсної-комісії/).

Замовник та платник послуг з оцінки – Департамент комунальної власності м. Києва.
Конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до 

Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом 
Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі   Положення).

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката 
суб'єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з 
оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об'єктів у матеріальній формі»   та  спеціалізацією  
в  межах  цього  напряму   «Оцінка   нерухомих   речей (нерухомого майна, нерухомості), 
у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».

Вимоги до претендетів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі 
ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення 
та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додатках до нього. 
Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо 
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки 
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються 
за встановленою в додатках 2-4 до Положення формою.

Конкурсна документація подається безпосередньо за адресою: м. Київ, вул. Хреща-
тик, 10, кім. 510 до 13.00 18.08.2017. Телефон загального відділу: 202-61-68. Конкурсна 
документація претендента подається у запечатаному конверті з описом підтвердних 
документів, що містяться в конверті, на кожний об'єкт оцінки окремо, з відміткою на 
конверті «На конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності» та зазначенням назви 
об'єкта оцінки.

Конкурси відбудуться о 10:00 23.08.2017 в Департаменті комунальної власності 
м. Києва за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 10. Телефони для довідок: 
202-61-70, 202-61-72.

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Мета проведення оцінки Орієнтована 

дата оцінки

1.
Нежитлові приміщення площею 231,7 кв.м, 

що розташовані за адресою: м. Київ, 
вул. Миколи Закревського, 47

визначення ринкової вартості 
для приватизації шляхом 

продажу на аукціоні
31.08.2017

2.
Нежитлові приміщення площею 445,2 кв.м, 

що розташовані за адресою: м. Київ, 
вул. Миколи Закревського, 51/2

визначення ринкової вартості 
для приватизації шляхом 

продажу на аукціоні
31.08.2017

3.
Нежитлові приміщення площею 526,3 кв. м, 

що розташовані за адресою: м. Київ, 
вул. Миколи Закревського, 75/2

визначення ринкової вартості 
для приватизації шляхом 

продажу на аукціоні
31.08.2017

4.
Нежитлові приміщення площею 439,8 кв.м, 

що розташовані за адресою: м. Київ, 
вул. Миколи Закревського, 87

визначення ринкової вартості 
для приватизації шляхом 

продажу на аукціоні
31.08.2017

5.
Нежитлові приміщення площею 196,6 кв.м, 

що розташовані за адресою: м. Київ, 
вул. Теодора Драйзера, 24

визначення ринкової вартості 
для приватизації шляхом 

продажу на аукціоні
31.08.2017

6.
Нежитлові приміщення площею 233,5 кв. м, 

що розташовані за адресою: м. Київ, 
вул. Каштанова, 7

визначення ринкової вартості 
для приватизації шляхом 

продажу на аукціоні
31.08.2017

7.
Нежитлові приміщення площею 477,9 кв. м, 

що розташовані за адресою: м. Київ, 
вул. Академіка Курчатова, 5

визначення ринкової вартості 
для приватизації шляхом 

продажу на аукціоні
31.08.2017

8
Нежитлові приміщення площею 404,7 кв. м, 

що розташовані за адресою: м. Київ, 
просп. Маяковського Володимира, 60/10

визначення ринкової вартості 
для приватизації шляхом 

продажу на аукціоні
31.08.2017

9.
Нежитлові приміщення площею 251,0 кв.м, 

що розташовані за адресою: м. Київ, 
вул. Празька, 31, літ. "А"

визначення ринкової вартості 
для приватизації шляхом 

продажу на аукціоні
31.08.2017

10.
Нежитлові приміщення площею 384,8 кв.м, 

що розташовані за адресою: м. Київ, 
вул. Празька, 31, літ. "А"

визначення ринкової вартості 
для приватизації шляхом 

продажу на аукціоні
31.08.2017

11.
Нежитлові приміщення площею 153,9 кв.м, 

що розташовані за адресою: м. Київ, 
вул. Миколайчука Івана, 15-а, літ. "А"

визначення ринкової вартості 
для приватизації шляхом 

продажу на аукціоні
31.08.2017

TOB «АРКАДА-ЖИТЛОСЕРВІС» повідомляє про подання до КМДА документів на зміну тарифу на послугу з утримання будинків 
і прибудинкових територій по будинках за адресою: проспект Леся Курбаса 76, вул. Гарматна, 31-а, вул. Маршала Малиновського, 
4-в, вул. Панельна, 6, вул. Єлизавети Чавдар, 38, вул. Софії Русової, 1.

Необхідність перерахунку тарифів викликана зростанням мінімальної заробітної плати, тарифів на електроенергію, воду, вивіз 
ТПВ, цін на обладнання та матеріали.

Тарифи розраховані згідно із Постановою КМУ № 869 від 01.06.2011 р. з використанням програмного забезпечення комуналь-
ного підприємства КП ГІОЦ.

Періодичність, строки та обсяг надання послуг відповідають вимогам Розпорядження КМДА від 09.03.2011 р. за № 307.
Розраховані тарифи по будинках наведені нижче:

Адреса 
будинку

Просп.Леся 
Курбаса 7-б

вул. Гарматна 
31-а

вул. Маршала 
Малиновсько-

го 4-в

вул. панель-
на,6

вул. Єлизаве-
ти Чавдар, 38

вул. Софії 
Русової, 1

Розрахова-
ний тариф

6,59 грн 
за 1 м.кв.

8,02 грн
за 1 м.кв.

5,63 грн 
за 1 м.кв.

7,02 грн
 за 1 м.кв.

7,16 грн 
за 1 м.кв.

7,06 грн 
за 1 м.кв.

Ознайомитись з розміром, складовими та структурою тарифу можна на інформаційних стендах у під'їздах, а також на сайті КМДА.
За більш детальною інформацією, пропозицією та зауваженнями пропонуємо звертатись до TOB «АРКАДА-ЖИТЛОСЕРВІС» 

(м. Київ, вул. Ольгинська, 3) та за тел. (044) 253-38-87. Пропозиції та зауваження приймаються з 02.08.2017 р. до 16.08.2017 р. 
включно.

Голосіївська районна в м. Києві державна адміністрація має намір передати в оренду нежитлові 
приміщення за адресами:

- м. Київ, вул. Уральська, 2/10. Загальною площею 2,0 кв.м. Цільове використання: розміщення 
торгівельних автоматів, що відпускають продовольчі товари. Термін оренди: 2 роки 364 дні. Вартість 
об'єкта оренди: 56300 грн (без ПДВ). Орендна плата: 422,25 грн без ПДВ (коригується на індекс інфляції).

- м. Київ, вул. Козацька, 5. Загальною площею: 2,0 кв.м. Цільове використання: розміщення торгі-
вельних автоматів, що відпускають продовольчі товари. Термін оренди: 2 роки 364 дні. Вартість об'єкта 
оренди: 69600 грн (без ПДВ). Орендна плата: 522,00 грн без ПДВ (коригується на індекс інфляції).

- м. Київ, вул. Велика Китаївська, 85. Загальною площею: 2,0 кв.м. Цільове використання: розміщення 
торгівельних автоматів, що відпускають продовольчі товари. Термін оренди: 2 роки 364 дні. Вартість 
об'єкта оренди: 56300 грн (без ПДВ). Орендна плата: 422,25 грн без ПДВ (коригується на індекс інфляції).

- м. Київ, просп. Голосіївський, 36. Загальною площею: 2,0 кв.м. Цільове використання: розмі-
щення торгівельних автоматів, що відпускають продовольчі товари. Термін оренди: 2 роки 364 дні. 
Вартість об'єкта оренди: 73200,00 грн (без ПДВ). Орендна плата: 549,00 грн без ПДВ (коригується 
на індекс інфляції).

- м. Київ, вул. Сєченова, 8. Загальною площею: 2,0 кв.м. Цільове використання: розміщення торгі-
вельних автоматів, що відпускають продовольчі товари. Термін оренди: 2 роки 364 дні. Вартість об'єкта 
оренди: 57100,00 грн (без ПДВ). Орендна плата: 428,25 грн без ПДВ (коригується на індекс інфляції).

Перелік продуктів що можливо отримати в автоматах, повинен бути перевірений фахівцями Інсти-
туту громадського здоров'я та ДСЄС України для реалізації у загальноосвітніх навчальних закладах.

Балансоутримувач: Управління освіти Голосіївського району міста Києва (просп. Голосіївський, 
118-б, м. Київ, тел. 257-60-58).

Термін прийняття заяв на оренду – протягом 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення 
оголошення.

Заяви про оренду приймаються за адресою: просп. 40-річчя Жовтня, 42 каб.216.
Довідкову інформацію можна отримати за телефонами: 281-66-23, 281-66-24

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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У Києві зустрінуться кращі гравці 
в японські шахи Сьогі
ІЗ 3 ДО 6 СЕРПНЯ в приміщенні «Українського 
дому» (вул. Хрещатик, 2) проходитиме Чемпіонат 
світу та Європи з японських шахів Сьогі за участі 
всіх голів Європейських Сьогі Асоціацій (ФЕСА) та 
підтримки Японської Асоціації Сьогі (JSA). Формат 
змагань передбачає участь європейських гравців 
із найвищим рейтингом, а також гравців з усього 
світу. 3 серпня відбудеться командний турнір та 
бліц-турнір, з 4 до 6 серпня – дев’ять 
раундів (турів), а в неділю о 16.00 – 
церемонія нагородження та закриття 
змагань. 

«Це стародавня гра шахового на-
прямку з Японії. На відміну від звичай-
них шахів, захоплені у полон фігури 
суперника можна повернути на дошку 
як власні. У Японії вважали, що кращі 
гравці є справжніми мислителями і 
стратегами, тож завдяки грі можна 
було навіть отримати державну поса-
ду, – розповів «Хрещатику» президент 
Української Федерації Сьогі Борис 
Байденко. – В Україні в Сьогі почали 
грати ще в 1995 р., а Федерацію було 
зареєстровано у 2016-му. Сьогодні 

Київська спілка усіляко підтримує проведення 
турнірів з японських шахів Сьогі у столиці. В місті 
є 10 активних гравців високого рівня, і ще 20, які 
грають нерегулярно. На Чемпіонаті світу та Європи 
з японських шахів Сьогі ми очікуємо близько 100 
гравців. Уже зареєструвалося 70 учасників з Японії, 
Франції, Німеччини, Польщі, Швеції, Іспанії та 
інших країн світу» 

У Солом’янській РДА можна оформити 
біометричний паспорт
ІЗ 31 ЛИПНЯ 2017 року Центр надання адміністра-
тивних послуг Солом’янської адміністрації розпочав 
прийом документів для оформлення паспорта гро-
мадянина України у вигляді ID-картки та паспорта 
громадянина України паспорта для виїзду за кордон. 

«Тепер зробити документи можна не лише в ра-
йонному відділі Міграційної служби на вул. Єреван-
ській, 25, а також у Солом’янській адміністрації. У нас 
створено всі необхідні умови для якісного надання 
послуг мешканцям району. Запрошуємо усіх бажа-
ючих оформити біометричні паспорти», − зазначив 
голова Солом’янської адміністрації Максим Шкуро. 

Адміністрація придбала спеціальне обладання 
із сучасною фототехнікою, обладнанням для від-
цифрування підпису та сканування відбитків паль-
ців. Працівники пройшли спеціальне навчання у 

Солом’янському РВ ГУ ДМС України в м. Києві. 
Центр працює за адресою: просп. Повітрофлот-

ський, 41. Розклад роботи: понеділок − четвер з 9.00 
до 20.00, п’ятниця − 9.00-16.45, субота – 9.00-16.00 

Під час спеки продовольчих 
ярмарків не буде
У ЗВ’ЯЗКУ з підвищенням температури повітря та з метою 
недопущення спалахів гострих кишкових інфекцій, харчових 
отруєнь серед споживачів, у столиці ухвалено рішення припи-
нити проведення ярмарків із 1 до 6 серпня. Про це повідомили в 
Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА. 
За інформацією Українського гідрометеорологічного центру, в 
ці дні прогнозується підвищення температури навколишнього 
середовища до 34°С 

На Оболоні створять парк на озерах 
ЩЕ ОДНА окраса району роз-
міститься на двох озерах системи 
«Опечень». Парк матиме орієнтовну 
площу 41,64 га і не лише збільшить 
рекреаційних потенціал столичної 
Оболоні, а й допоможе зупинити 

хаотичну забудову цієї території. 
«Збільшення зеленої інфра-

структури мегаполісу має велике 
значення також і для розвитку 
міського середовища та зменшення 
впливу антропогенного наванта-

ження на довкілля. Парк навколо 
озер Йорданське та Кирилівське 
стане ще одним улюбленим місцем 
масового відпочинку киян та гостей 
міста, оскільки концепція його 
створення передбачає як влашту-
вання паркових меблів, елементів 
благоустрою, озеленення, так і 
розчистку водойм», – зазначили в 
Управлінні екології та природних 
ресурсів КМДА. 

Перший етап проектних робіт з 
реконструкції мережі поверхневої 
очисної системи озер Опечень уже 
завершений. У поточному році за 
рахунок коштів Київського місько-
го фонду охорони навколишнього 
природного середовища запла-
новано здійснити проектування 
розчистки озер Йорданське та 
Кирилівське. КП «Плесо» та КО 
«Київзеленбуд» узгодять проек-
тні рішення парку, а після цього 
запропонують їх на розгляд гро-
мадськості. Благоустрій території 
запланований на 2018 рік 

У столиці презентують 
проекти-переможці ГБ
ЗАВТРА в мерії представлять перші двадцять проектів-переможців 
Громадського бюджету міста Києва-2017, відповідальними за реа-
лізацію яких є Департамент житлово-комунальної інфраструктури 
й Департамент міського благоустрою та збереження природного 
середовища. Презентація відбудеться 3 серпня о 17.00 за адресою: 
вул. Хрещатик, 36, 4-й поверх (кулуари Київської міської ради) 

По бульвару Перова 
велосипедисти можуть 
їздити смугою громадського 
транспорту

НА БУЛЬВАРІ Перова смугу, якою рухається громадський тран-
спорт, відкрито для велосипедистів. Згодом до експерименту до-
лучаться просп. Визволителів, просп. Миру та вул. Будівельників. 
Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник. 

«Для інформування про нововведення співробітники центру 
організації дорожнього руху КП «Київдорсервіс» встановили до-
рожні таблички та додаткові дорожні знаки, що дозволяють рух 
велосипедистів на виділених смугах громадського транспорту», – 
розповів Микола Юрійович. 

За його словами, саме на цих вулицях поліція погодила прове-
дення такого експерименту, який за умови позитивних результатів 
поширюватиметься на інші вулиці. Також розроблено пам’ятки 
щодо особливостей руху для велосипедистів і водіїв громадського 
транспорту 

В місті відзначать 25-річчя 
ВДВ України
СЬОГОДНІ, 2 серпня, відбудеться низка урочистих заходів на 
честь 25-ої річниці ВДВ Збройних сил України та 87-ої річниці 
ВДВ. Урочисті заходи триватимуть у парку «Перемога» з 17.00 до 
22.00. У події також візьмуть участь іноземні делегації з 10 країн. 
В програмі – мітинг учасників, урочиста хода біля меморіалу заги-
блим воїнам з покладанням квітів, літургія та вшанування пам’яті 
загиблих воїнів-десантників, привітання ветеранів ВДВ із 25-ю 
річницею створення Високомобільних десантних військ. Завер-
шиться захід концертом у парку «Перемога», який розпочнеться 
о 18.00. Також буде організовано польову кухню, де солдатською 
кашею пригощатимуть гостей та учасників 
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