
ПИТАННЯ  теплоенергетики 
міська влада тримає під конт-
ролем. Контракт з «Київенерго» 
закінчується наприкінці цього 
року, посеред опалювального 
сезону. Однак, щоб не наражати 
місто на ризик зриву опалюваль-
ного сезону до його завершення, 
тобто до квітня 2018 року, ще 
працюватиме «Київенерго». 

«Ми готуємося до різних ва-
ріантів подальшого управління 
міським теплогосподарством. З 
одного боку, спілкуємося з іно-
земними компаніями, що мають 
великий досвід управління у сфері 
теплоенергії. А з іншого боку – 
можливо, місту потрібно буде взя-
ти ці ресурси в своє управління. І 

ми повинні мати підготовлених 
фахівців, які зможуть виконувати 
ті функції, що зараз покладені на 
«Київенерго», – сказав Віталій 
Кличко. Він зазначив, що вже 
працює відповідна комісія, яка 
займається проведенням інвен-
таризації майна, яке необхідно 
повернути громаді. 

Столичний голова наголо-
сив, що така заміна в управлінні 
не повинна мати наслідків для 
мешканців Києва. Він додав, що 
господарство, яким зараз керує 
«Київенерго», на жаль, перебуває 
в занедбаному стані. «Гроші не 
інвестуються, дуже багато нарі-
кань від киян на незадовільну 
якість послуг. І тому ми вимушені 

паралельно готуватися до того, що 
Київ візьме на себе управління 
активами», – підкреслив мер. 

Сьогодні штат «Київтепло-
енерго» налічує 211 осіб, і цього 
достатньо для ефективної роботи 
потужностей теплового господар-
ства, яке обслуговує Дніпровський 
та Дарницький райони міста. По-
ступово нарощується і технічна 
база. Зокрема в розпорядженні 
компанії є шість нових проти-
аварійних авто, чотири екска-
ватори, кран-маніпулятор, лабо-
раторія для виявлення теплових 
втрат у мережах. У перспективі 
підприємство розширюватиме 
матеріально-технічну базу, аби 
забезпечити надійне та стабільне 
теплопостачання в Києві. 

«Київтеплоенерго» вже провело 
гідравлічні випробування на те-
пломережах. Виявлене 81 пошко-
дження, з яких 54 усунули, ще 21 – в 
роботі. «Наше завдання – підвищити 
якість сервісу, що надається киянам. 
Бо скарг на роботу «Київенерго» 
дуже багато – коли відбувається 
порив труби, проводяться випро-
бовування, і це затягується на тижні 
чи навіть місяці. А люди сидять 
без гарячої води. І ми маємо ви-

правити цю ситуацію», – зауважив 
столичний голова. 

Віталій Кличко також наголо-
сив, що наразі стан тепломереж у 
столиці критичний, термін екс-
плуатації деяких труб вже давно 
закінчився. Зараз силами спів-
робітників «Київтеплоенерго» 
та за кошти міста ремонтують 
кілометр тепломагістралі на про-
спекті Соборності. Через зношену 
трубу без опалення могли б за-
лишитися Березняки і Русанівка. 
Столична влада підходить до ви-
рішення проблеми системно: під 
час капітального ремонту доріг 
одночасно проводить заміну труб 
і комунікацій. 

«Київтеплоенерго» з 1 черв-
ня отримало ліцензію на право 
транспортування теплової енергії 
магістральними та місцевими 
(розподільчими) тепловими мере-
жами й тариф на транспортування 
теплової енергії в Дарницькому 
та Дніпровському районах. У цих 
двох районах ТОВ «Євро-Рекон-
струкція» здійснює генерацію 
тепла, а «Київтеплоенерго» тран-
спортує його в оселі киян. Однак 
виконавцем послуги залишається 
«Євро-Реконструкція»  

Теплоенергетика Києва 
в надійних руках

 � Комунальне підприємство в перспективі забезпечуватиме 
стабільне теплопостачання всім мешканцям

У столиці було створено спеціалізоване 
комунальне підприємство «Київтеплоенерго», 
яке має опікуватися розвитком та модернізацією 
теплового господарства міста. Днями його 
роботу проінспектували мер Києва Віталій 
Кличко та керівники структурних підрозділів 
КМДА.

Марія КАТАЄВА  «Хрещатик»

Столиця переходить 
на безготівкову оплату 
паркування

Із 10 серпня водії можуть сплатити 
через паркомат, sms чи придбати мі-
сячний талон на паркування. Про це 
мер Києва Віталій Кличко заявив в 
ефірі телеканалу 112. 

«Ми не маємо права оштрафувати 
безвідповідального водія, який залишив 
свою машину, чи евакуювати авто. Тим 
не менше, порядок треба навести. Тому 
з 10 серпня обігу готівкових коштів у 
сфері паркування столиці не буде вза-
галі. Як і паркувальників. Водії можуть 
оплатити парковку через паркома-
ти, sms чи місячні талони на оплату 
парковки, які можна купити в кіосках 
продажу преси або інформаційних 
кіосках», – підкреслив Віталій Кличко. 

Мер зазначив, що такий експеримент 
триватиме до набрання чинності так 
званого закону про паркування. 

«Людський фактор буде мінімі-
зований. Якщо хтось після 10 серпня 
вимагатиме з вас готівку за парковку, 
можете сміливо дзвонити в поліцію. 
Дуже сподіваємося на відповідальність 
водіїв. А цей великий обіг тіньової 
готівки повинен перестати існувати», – 
наголосив мер Києва.

В місті готуються 
до проведення призову 
в Нацгвардію

Утворено Київську міську призовну 
комісію з проведення призову громадян 
України на строкову військову службу 
до Національної гвардії України у серп-
ні 2017 року та затверджено її склад. 
Очолив комісію заступник голови КМДА 
Микола Поворозник. Про це підписане 
розпорядження КМДА № 931. 

Так, головам районних в місті Києві 
державних адміністрацій доручено 
організувати роботу з підготовки та 
проведення призову громадян у серпні 
2017 року, утворити районні призовні 
комісії та затвердити їх склад, напра-
вити для роботи у районні військові 
комісаріати на період підготовки та весь 
термін проведення призову технічних 
працівників, забезпечити комісаріати 
автомобільним транспортом, укомп-
лектувати районні лікарські комісії 
лікарями-спеціалістами та забезпечити 
їх медикаментами, медичним інстру-
ментами і санітарно-господарським 
майном. 

Департамент охорони здоров’я має 
забезпечити роботу військово-лікар-
ської комісії Київського міського вій-
ськового комісаріату з 24 липня до 31 
серпня 2017 року з метою проведення 
контрольного медичного огляду при-
зовників, призваних на строкову вій-
ськову службу до Національної гвардії 
України, з проведенням обов’язкового 
переліку обстежень.

Сьогодні штат «Київтеплоенерго» налічує 211 осіб, і цього достатньо для ефективної роботи потужностей теплового господарства, яке обслуговує Дніпровський 
та Дарницький райони
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Про надання дозволу 
на створення органу самоорганізації 

населення «Будинковий комітет 
«Вулиця Борисоглібська, 8/13» 
у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 730/2892 від 6 липня 2017 року
Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в Украї-

ні», статей 3, 8, 9, 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», рішення Київської міської ради від 
26.09.2002 № 10/170 «Про органи самоорганізації населення в м. Києві», враховуючи заяву ініціативної групи про 
надання дозволу на створення органу самоорганізації населення, зареєстровану у Київській міській раді 19.04.2017 
за № 08/КО-4172, протокол та список учасників зборів жителів за місцем проживання по ініціюванню створення 
органу самоорганізації населення від 25.03.2017, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про питання розроблення 
комплексних заходів, спрямованих 

на підтримку столичних товаровиробників
Рішення Київської міської ради № 737/2899 від 6 липня 2017 року

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Стратегії розвитку міста Києва 
до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15.12.2011 № 824/7060, ураховуючи недостатню 
ефективність та дієвість наявних заходів з боку міської влади щодо підтримки промислових підприємств міста Києва, 
з метою вирішення основних проблем, які перешкоджають розвитку промисловості столиці, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Äîçâîëèòè ñòâîðèòè îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ òà âèçíà÷èòè éîãî íàçâó - «Áóäèíêîâèé 
êîì³òåò «Âóëèöÿ Áîðèñîãë³áñüêà, 8/13».

2. Âèçíà÷èòè, ùî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íà-
ñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Áîðè-
ñîãë³áñüêà, 8/13» ä³º ó ìåæàõ òåðèòîð³¿ áóäèíêó 
¹ 8/13 íà âóëèö³ Áîðèñîãë³áñüê³é ó Ïîä³ëüñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Îñíîâíèìè íàïðÿìêàìè ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó 
ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³òåò 
«Âóëèöÿ Áîðèñîãë³áñüêà, 8/13» ó Ïîä³ëüñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà º:

3.1. Ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ó÷àñò³ æèòåë³â ó 
âèð³øåíí³ ïèòàíü ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ â ìåæàõ 
Êîíñòèòóö³¿ ³ çàêîí³â Óêðà¿íè.

3.2. Çàäîâîëåííÿ ñîö³àëüíèõ, êóëüòóðíèõ, 
ïîáóòîâèõ òà ³íøèõ ïîòðåá æèòåë³â øëÿõîì 
ñïðèÿííÿ ó íàäàíí³ ¿ì â³äïîâ³äíèõ ïîñëóã.

3.3. Ó÷àñòü ó ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî 
òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ 
îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, ³íøèõ ì³ñ-
öåâèõ ïðîãðàì.

4. Îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ   
«Áóäèíêîâèé   êîì³òåò «Âóëèöÿ Áîðèñîãë³áñüêà, 
8/13» íàäàòè ó ìåæàõ òåðèòîð³¿ éîãî ä³ÿëüíîñò³ 
òàê³ âëàñí³ ïîâíîâàæåííÿ:

4.1. Ïðåäñòàâëÿòè ðàçîì ç äåïóòàòàìè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ³íòåðåñè æèòåë³â áóäèíêó 
ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³, ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âè-
êîíàâ÷î¿ âëàäè.

4.2. Ñïðèÿòè äîäåðæàííþ Êîíñòèòóö³¿ òà 
çàêîí³â Óêðà¿íè, ðåàë³çàö³¿ àêò³â Ïðåçèäåíòà 
Óêðà¿íè òà îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ð³øåíü 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåíü ¿¿ âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó òà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè.

4.3. Âíîñèòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðî-
ïîçèö³¿ äî ïðîåêò³â ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ³ êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó, áþäæåòó 
ì³ñòà Êèºâà.

4.4. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñà-
äàõ ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî îõîðîíè 
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ïðî-
âåäåíí³ ðîá³ò ç áëàãîóñòðîþ, îçåëåíåííÿ òà 
óòðèìàííÿ â íàëåæíîìó ñòàí³ ïðèáóäèíêîâî¿ 
òåðèòîð³¿, îáëàäíàíí³ äèòÿ÷èõ ³ ñïîðòèâíèõ 
ìàéäàí÷èê³â, ê³ìíàò äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³, êëóá³â 
çà ³íòåðåñàìè òîùî.

4.5. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ 
ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî ðåìîíòó ïðè-
ì³ùåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ³ç äîòðèìàííÿì 
âñòàíîâëåíîãî çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó ïðî-
âåäåííÿ òàêèõ ðîá³ò.

4.6. Çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà ÿê³ñòþ íàäàííÿ 
ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ìåøêàþòü ó æèòëîâîìó áóäèíêó 
íà òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ, æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã òà 
çà ÿê³ñòþ ïðîâåäåíèõ ó æèòëîâîìó áóäèíêó 
ðåìîíòíèõ ðîá³ò.

4.7. Íàäàâàòè äîïîìîãó íàâ÷àëüíèì çà-
êëàäàì, çàêëàäàì òà îðãàí³çàö³ÿì êóëüòóðè, 
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó ó ïðîâåäåíí³ êóëü-
òóðíî-îñâ³òíüî¿, ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷î¿ òà 
âèõîâíî¿ ðîáîòè ñåðåä íàñåëåííÿ, ðîçâèòêó 
õóäîæíüî¿ òâîð÷îñò³, ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó; 
ñïðèÿòè çáåðåæåííþ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, 
òðàäèö³é íàðîäíî¿ êóëüòóðè, îõîðîí³ ïàì’ÿòîê 
³ñòîð³¿ òà êóëüòóðè, âïðîâàäæåííþ â ïîáóò 
íîâèõ îáðÿä³â.

4.8. Îðãàí³çîâóâàòè äîïîìîãó ãðîìàäÿíàì 
ïîõèëîãî â³êó, ³íâàë³äàì, ñ³ì›ÿì çàãèáëèõ âî¿í³â 
òà â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ìàëîçàáåçïå÷åíèì òà 
áàãàòîä³òíèì ñ³ì’ÿì, à òàêîæ ñàìîòí³ì ãðîìà-
äÿíàì, ä³òÿì-ñèðîòàì òà ä³òÿì, ïîçáàâëåíèì 
áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, âíîñèòè ïðîïîçèö³¿ 
ç öèõ ïèòàíü äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

4.9. Íàäàâàòè íåîáõ³äíó äîïîìîãó îðãàíàì 
ïîæåæíîãî íàãëÿäó â çä³éñíåíí³ íèìè ïðîòè-
ïîæåæíèõ çàõîä³â, îðãàí³çîâóâàòè âèâ÷åííÿ 

1. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ó òðèì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ öüîãî 
ð³øåííÿ ðîçðîáèòè òà ïîäàòè íà ðîçãëÿä Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðîïîçèö³¿ ùîäî êîìïëåêñíèõ 
çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ï³äòðèìêó ñòîëè÷íèõ 
òîâàðîâèðîáíèê³â.

2. Íà âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ âèêî-
íàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é 
ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) óòâîðèòè ðîáî÷ó 
ãðóïó, äî ñêëàäó ÿêî¿ âêëþ÷èòè ïðåäñòàâíèê³â 
ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ ì³ñòà Êèºâà, àñîö³-

àö³é òà îá’ºäíàíü ïðîìèñëîâö³â òà ï³äïðèºìö³â, 
ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàäñüêîñò³, äåïóòàò³â Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè.

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

Про заходи, спрямовані на збереження 
територій зелених зон міста Києва

Рішення Київської міської ради № 738/2900 від 6 липня 2017 року
Відповідно до статті 136 Господарського кодексу України, підпункту «а» частини другої статті 92 Земельного 

кодексу України, пункту 34 частими першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 
2 статті 22 Закону України «Про столицю України - місто-герой Київ», з метою недопущення зменшення територій 
зелених зон міста Києва та унеможливлення вилучення земель з комунальної власності територіальної громади міста 
Києва, на яких розташовані об›єкти благоустрою зеленого господарства, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Çàêð³ïèòè çà Êè¿âñüêèì êîìóíàëüíèì 
îá›ºäíàííÿì çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» íà ïðàâ³ 
ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ îá’ºêòè áëàãîóñòðîþ 
çåëåíîãî ãîñïîäàðñòâà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ùî ïåðå-
áóâàþòü íà óòðèìàíí³ êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, 
ùî âõîäÿòü äî ñêëàäó Êè¿âñüêîãî êîìóíàëüíîãî 
îá›ºäíàííÿ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä».

2. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè îð-
ãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ç îôîðìëåííÿ ïðàâà 
ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè 
îá›ºêò³â áëàãîóñòðîþ çåëåíîãî ãîñïîäàðñòâà 

êîìóíàëüíî¿ âëàñíî ò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà.

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) âèçíà-
÷èòè äæåðåëà ô³íàíñóâàííÿ âèêîíàííÿ çàõîä³â, 
ïåðåäáà÷åíèõ öèì ð³øåííÿì, òà çàáåçïå÷èòè 
¿õ âèêîíàííÿ.

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про надання дозволу 
на створення органу самоорганізації 

населення «Будинковий комітет 
«Вулиця Івана Кудрі, 38А» 

у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 728/2890 від 6 липня 2017 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в Украї-
ні», статей 3, 8, 9, 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», рішення Київської міської ради від 
26.09.2002 № 10/170 «Про органи самоорганізації населення в м. Києві», враховуючи заяву ініціативної групи про 
надання дозволу на створення органу самоорганізації населення, зареєстровану у Київській міській раді 29.03.2017 за 
№ 08/КО-3494, протокол та список учасників конференції жителів за місцем проживання по ініціюванню створення 
органу самоорганізації населення від 23.08.2016, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

4.6. Çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà ÿê³ñòþ íàäàííÿ 
ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ìåøêàþòü ó æèòëîâîìó áóäèíêó 
íà òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ, æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã òà 
çà ÿê³ñòþ ïðîâåäåíèõ ó æèòëîâîìó áóäèíêó 
ðåìîíòíèõ ðîá³ò.

4.7. Íàäàâàòè äîïîìîãó íàâ÷àëüíèì çàêëàäàì, 
çàêëàäàì òà îðãàí³çàö³ÿì êóëüòóðè, ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè ³ ñïîðòó ó ïðîâåäåíí³ êóëüòóðíî-îñâ³ò-
íüî¿, ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷î¿ òà âèõîâíî¿ ðîáîòè 
ñåðåä íàñåëåííÿ, ðîçâèòêó õóäîæíüî¿ òâîð÷îñò³, 
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó; ñïðèÿòè çáåðåæåí-
íþ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, òðàäèö³é íàðîäíî¿ 
êóëüòóðè, îõîðîí³ ïàì›ÿòîê ³ñòîð³¿ òà êóëüòóðè, 
âïðîâàäæåííþ â ïîáóò íîâèõ îáðÿä³â.

4.8. Îðãàí³çîâóâàòè äîïîìîãó ãðîìàäÿíàì 
ïîõèëîãî â³êó, ³íâàë³äàì, ñ³ì’ÿì çàãèáëèõ âî¿í³â 
òà â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ìàëîçàáåçïå÷åíèì òà 
áàãàòîä³òíèì ñ³ì’ÿì, à òàêîæ ñàìîòí³ì ãðîìà-
äÿíàì, ä³òÿì-ñèðîòàì òà ä³òÿì, ïîçáàâëåíèì 
áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, âíîñèòè ïðîïîçèö³¿ 
ç öèõ ïèòàíü äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

4.9. Íàäàâàòè íåîáõ³äíó äîïîìîãó îðãàíàì 
ïîæåæíîãî íàãëÿäó â çä³éñíåíí³ íèìè ïðîòè-
ïîæåæíèõ çàõîä³â, îðãàí³çîâóâàòè âèâ÷åííÿ 
íàñåëåííÿì ïðàâèë ïîæåæíî¿ áåçïåêè, áðàòè 
ó÷àñòü ó çä³éñíåíí³ ãðîìàäñüêîãî êîíòðîëþ çà 
äîäåðæàííÿì âèìîã ïîæåæíî¿ áåçïåêè.

4.10. Ñïðèÿòè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà 
ïðàâîîõîðîííèì îðãàíàì ó çàáåçïå÷åíí³ îõîðîíè 
ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó.

4.11. Ðîçãëÿäàòè çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí, âåñòè 
ïðèéîì ãðîìàäÿí.

4.12. Âåñòè îáë³ê ãðîìàäÿí çà â³êîì, ì³ñöåì 
ðîáîòè ÷è íàâ÷àííÿ, ÿê³ ìåøêàþòü ó ìåæàõ 
òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ.

4.13. Ñïðèÿòè äåïóòàòàì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â îðãàí³çàö³¿ çóñòð³÷åé ç âèáîðöÿìè, ïðèéîìó 
ãðîìàäÿí ³ ïðîâåäåíí³ ³íøî¿ ðîáîòè ç æèòåëÿìè.

4.14. ²íôîðìóâàòè ãðîìàäÿí ïðî ä³ÿëüí³ñòü 
îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, îðãàí³çî-
âóâàòè îáãîâîðåííÿ ïðîåêò³â éîãî ð³øåíü ç 
íàéâàæëèâ³øèõ ïèòàíü.

5. Îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèí-
êîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ ²âàíà Êóäð³, 38À» íàáóâàº 
âëàñíèõ ïîâíîâàæåíü ï³ñëÿ éîãî ëåãàë³çàö³¿ ó 
âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ó ïîðÿäêó, 
âñòàíîâëåíîìó ñòàòòåþ 13 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî 
îðãàíè ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ».

6. Îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áó-
äèíêîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ ²âàíà Êóäð³, 38À» ó 
ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ï³ñëÿ ëåãàë³çàö³¿ íàïðàâèòè 
äî ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè êîï³¿ 
òàêèõ ðåºñòðàö³éíèõ äîêóìåíò³â: ïîëîæåííÿ 
ïðî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, ï³äòâåð-
äæåííÿ ïðî âíåñåííÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó îð-
ãàí³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ ó ì³ñò³ Êèºâ³, 
ñïèñêó ïåðñîíàëüíîãî ñêëàäó ÷ëåí³â îðãàíó 
ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, à ó ðàç³ ëåãàë³çàö³¿ 
øëÿõîì ðåºñòðàö³¿ - ñâ³äîöòâà ïðî ðåºñòðàö³þ 
îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ.

7. Êîíòðîëü çà ô³íàíñîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ îðãàíó 
ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³òåò 
«Âóëèöÿ ²âàíà Êóäð³, 38À» ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíî-
âàæåíü çä³éñíþþòü Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà òà âè-
êîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà 
ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ).

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Äîçâîëèòè ñòâîðèòè îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ òà âèçíà÷èòè éîãî íàçâó - «Áóäèíêîâèé 
êîì³òåò «Âóëèöÿ ²âàíà Êóäð³, 38À».

2. Âèçíà÷èòè, ùî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñå-
ëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ ²âàíà Êóäð³, 
38À» ä³º ó ìåæàõ òåðèòîð³¿ áóäèíêó ¹ 38À íà 
âóëèö³ ²âàíà Êóäð³ ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Îñíîâíèìè íàïðÿìêàìè ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó 
ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³òåò 
«Âóëèöÿ ²âàíà Êóäð³, 38À» ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà º:

3.1. Ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ó÷àñò³ æèòåë³â ó 
âèð³øåíí³ ïèòàíü ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ â ìåæàõ 
Êîíñòèòóö³¿ ³ çàêîí³â Óêðà¿íè.

3.2. Çàäîâîëåííÿ ñîö³àëüíèõ, êóëüòóðíèõ, 
ïîáóòîâèõ òà ³íøèõ ïîòðåá æèòåë³â øëÿõîì 
ñïðèÿííÿ ó íàäàíí³ ¿ì â³äïîâ³äíèõ ïîñëóã.

3.3. Ó÷àñòü ó ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷íîãî òà

êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ 
îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, ³íøèõ ì³ñ-
öåâèõ ïðîãðàì.

4. Íàäàòè îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ 
«Áóäèíêîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ ²âàíà Êóäð³, 38À» 
ó ìåæàõ òåðèòîð³¿ éîãî ä³ÿëüíîñò³ òàê³ âëàñí³ 
ïîâíîâàæåííÿ:

4.1. Ïðåäñòàâëÿòè ðàçîì ç äåïóòàòàìè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ³íòåðåñè æèòåë³â áóäèíêó 
ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³, ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âè-
êîíàâ÷î¿ âëàäè.

4.2. Ñïðèÿòè äîäåðæàííþ Êîíñòèòóö³¿ òà 
çàêîí³â Óêðà¿íè, ðåàë³çàö³¿ àêò³â Ïðåçèäåíòà 
Óêðà¿íè òà îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ð³øåíü 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåíü ¿¿ âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó òà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè.

4.3. Âíîñèòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðî-
ïîçèö³¿ äî ïðîåêò³â ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ³ êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó, áþäæåòó 
ì³ñòà Êèºâà.

4.4. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñà-
äàõ ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî îõîðîíè 
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ïðî-
âåäåíí³ ðîá³ò ç áëàãîóñòðîþ, îçåëåíåííÿ òà 
óòðèìàííÿ â íàëåæíîìó ñòàí³ ïðèáóäèíêîâî¿ 
òåðèòîð³¿, îáëàäíàíí³ äèòÿ÷èõ ³ ñïîðòèâíèõ 
ìàéäàí÷èê³â, ê³ìíàò äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³, êëóá³â 
çà ³íòåðåñàìè òîùî.

4.5. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ 
ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî ðåìîíòó ïðè-
ì³ùåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ³ç äîòðèìàííÿì 
âñòàíîâëåíîãî çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó ïðî-
âåäåííÿ òàêèõ ðîá³ò.

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 81 (1759), п’ятниця, 4 серпня 2017 р.
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№83 (4996)

Про надання дозволу 
на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки, 
що підлягає продажу

Рішення Київської міської ради № 660/2822 від 6 липня 2017 року
Відповідно до статей 9, 128 Земельного кодексу України та розглянувши заяву (клопотання) про продаж земельної 

ділянки, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про відмову у наданні дозволу 
на створення органу самоорганізації 

населення «Вуличний комітет 
«Вулиця Чабанівська» 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 731/2893 від 6 липня 2017 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в Украї-
ні», статей 3, 8, 9, 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», рішення Київської міської ради від 
26.09.2002 № 10/170 «Про органи самоорганізації населення в м. Києві», враховуючи заяву ініціативної групи 
про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення до Київської міської ради від 15.11.2016 
№ 08/КО-13496, додані до неї документи, лист Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.04.2017 № 074/06/2-816, витяг з протоколу №1 
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних 
зв’язків від 24.01.2017 та витяг з протоколу №8 засідання постійної комісії Київської міської ради з питань місцевого 
самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків від 27.04.2017, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî çåìåëüíó ä³ëÿíêó 
¹ ÍÂ-8000248442015);

- ïëîùåþ 1,1052 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:72:488:0020, âèòÿã ç Äåðæàâíîãî 
çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî çåìåëüíó ä³ëÿíêó 
¹ ÍÂ-8000248462015);

- ïëîùåþ 0,4785 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:72:488:0086, âèòÿã ç Äåðæàâíîãî 
çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî çåìåëüíó ä³ëÿíêó 
¹ ÍÂ-8000248452015).

3. Ãðîìàäñüê³é îðãàí³çàö³¿ «Ñàä³âíèöüêå òî-
âàðèñòâî «Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü 
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 
91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. 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».

3.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-
äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ 
³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â 
ìåæàõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê.

3.5. 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.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ 
Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè 
â³ä 08.04.2014 ¹ 3449/0/12/19-14, Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä 
04.11.2015 ¹ 19-26-7777.31-5368/20-15.

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

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðàâî 
êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè ìîæå 
áóòè ïðèïèíåíî Â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 141, 143 
Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíî¿ 
ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (êàäàñòðî-
âèé íîìåð 8000000000:85:278:0015) ïëîùåþ 
0,0713 ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 
âèðîáíè÷î¿ áóä³âë³ íà âóë. Êèðèë³âñüê³é, 102 (ë³ò. 
XV) ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ùî ï³äëÿãàº 
ïðîäàæó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ «Á²ÇÍÅÑ ªÂÐÎ ÏËÞÑ» (ñïðàâà ¹ ª-1405).

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Â³äìîâèòè ³í³ö³àòèâí³é ãðóï³ ó íàäàíí³ äî-
çâîëó íà ñòâîðåííÿ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íà-
ñåëåííÿ «Âóëè÷íèé êîì³òåò «Âóëèöÿ ×àáàí³âñüêà» 
ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про передачу громадській 
організації «Садівницьке товариство 
«Фронтовик» Солом’янського району 

м. Києва земель загального 
користування (дороги, проїзди, 
будівлі охорони) на вул. Медовій 

у Солом’янському 
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 662/2824 від 6 липня 2017 року
Відповідно до статей 9, 35 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких законодав-

чих 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 
земельних ділянок, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання дозволу 
на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки, 
що підлягає продажу

Рішення Київської міської ради № 661/2823 від 6 липня 2017 року
Відповідно до статей 9, 128 Земельного кодексу України та розглянувши заяву (клопотання) про продаж земельної 

ділянки, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-
âåäåííÿ ãðîìàäñüê³é îðãàí³çàö³¿ «Ñàä³âíèöüêå 
òîâàðèñòâî «Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó 
ì.Êèºâà çåìåëü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ (äî-
ðîãè, ïðî¿çäè, áóä³âë³ îõîðîíè) íà âóë. Ìåäîâ³é 
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ 
çåìåëü – çåìë³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðè-
çíà÷åííÿ, çàÿâà ÄÖ ¹ 01336-000209725-014 
â³ä 27.04.2016, ñïðàâà Ä-7499).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäñüê³é îðãàí³çàö³¿ «Ñàä³â-
íèöüêå òîâàðèñòâî «Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿíñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 
öüîãî ð³øåííÿ, ó âëàñí³ñòü çåìë³ çàãàëüíîãî 
êîðèñòóâàííÿ (äîðîãè, ïðî¿çäè, áóä³âë³ îõîðî-
íè) íà âóë. Ìåäîâ³é ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà, à ñàìå:

- ïëîùåþ 0,8490 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:72:261:0019, âèòÿã ç Äåðæàâíîãî 

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíî¿ ãðî-
øîâî¿ îö³íêè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (êàäàñòðîâèé íî-
ìåð 8000000000:91:068:0018) ïëîùåþ 0,2770 ãà 
äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ íåæèòëîâèõ 
ïðèì³ùåíü àäì³í³ñòðàòèâíî-ïîáóòîâîãî êîðïóñó 
òà êîòåëüí³ íà ïåðåòèí³ âóëèöü Ïå÷åí³çüêî¿, 32 
òà Ï³äã³ðíî¿, 7/36 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà, ùî ï³äëÿãàº ïðîäàæó ó ñï³ëüíó ÷àñò-
êîâó âëàñí³ñòü òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ «ÁÌÑ ÊÎÍÑÀËÒ²ÍÃ» òà òîâàðèñòâó ç 

îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ô²ÐÌÀ «ÞÂÂ²Ì» 
(ñïðàâà ª-1417).

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

íàñåëåííÿì ïðàâèë ïîæåæíî¿ áåçïåêè, áðàòè 
ó÷àñòü ó çä³éñíåíí³ ãðîìàäñüêîãî êîíòðîëþ çà 
äîäåðæàííÿì âèìîã ïîæåæíî¿ áåçïåêè.

4.10. Ñïðèÿòè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà 
ïðàâîîõîðîííèì îðãàíàì ó çàáåçïå÷åíí³ îõîðîíè 
ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó.

4.11. Ðîçãëÿäàòè çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí, âåñòè 
ïðèéîì ãðîìàäÿí.

4.12. Âåñòè îáë³ê ãðîìàäÿí çà â³êîì, ì³ñöåì 
ðîáîòè ÷è íàâ÷àííÿ, ÿê³ ìåøêàþòü ó ìåæàõ 
òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ.

4.13. Ñïðèÿòè äåïóòàòàì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â îðãàí³çàö³¿ çóñòð³÷åé ç âèáîðöÿìè, ïðèéîìó 
ãðîìàäÿí ³ ïðîâåäåíí³ ³íøî¿ ðîáîòè ç æèòåëÿìè.

4.14.  ²íôîðìóâàòè ãðîìàäÿí ïðî ä³ÿëüí³ñòü 
îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, îðãàí³çîâó-
âàòè îáãîâîðåííÿ ïðîåêò³â éîãî ð³øåíü ç íàé-
âàæëèâ³øèõ ïèòàíü.

5. Îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèí-
êîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Áîðèñîãë³áñüêà, 8/13» 
íàáóâàº âëàñíèõ ïîâíîâàæåíü ï³ñëÿ éîãî ëå-
ãàë³çàö³¿ ó âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó ñòàòòåþ 13 Çàêîíó 
Óêðà¿íè «Ïðî îðãàíè ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ».

6. Îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áó-
äèíêîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Áîðèñîãë³áñüêà, 
8/13» ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ï³ñëÿ ëåãàë³çàö³¿ 

íàïðàâèòè äî ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè êîï³¿ òàêèõ ðåºñòðàö³éíèõ äîêóìåíò³â: 
ïîëîæåííÿ ïðî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåí-
íÿ, ï³äòâåðäæåííÿ ïðî âíåñåííÿ äî ªäèíîãî 
ðåºñòðó îðãàí³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ 
ó ì³ñò³ Êèºâ³, ñïèñêó ïåðñîíàëüíîãî ñêëàäó 
÷ëåí³â îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, à 
ó ðàç³ ëåãàë³çàö³¿ øëÿõîì ðåºñòðàö³¿ – ñâ³äî-
öòâà ïðî ðåºñòðàö³þ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ.

7. Êîíòðîëü çà ô³íàíñîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ îðãàíó 
ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³òåò 
«Âóëèöÿ Áîðèñîãë³áñüêà, 8/13» ó ìåæàõ ñâî¿õ 
ïîâíîâàæåíü çä³éñíþþòü Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà 
òà âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ).

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про надання комунальному 
підприємству «Шляхово-експлуатаційне 

управління по ремонту 
та утриманню автомобільних 

шляхів та споруд 
на них Дарницького району» 

земельної ділянки 
для експлуатації та обслуговування 

виробничої бази 
на вул. Тепловозній, 9-а 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 663/2825 від 6 липня 2017 року

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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî 
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó 
ï³äïðèºìñòâó «Øëÿõîâî-åêñïëóàòàö³éíå óïðàâ-
ë³ííÿ ïî ðåìîíòó òà óòðèìàííþ àâòîìîá³ëüíèõ 
øëÿõ³â òà ñïîðóä íà íèõ Äàðíèöüêîãî ðàéîíó» 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ âèðîáíè÷î¿ áàçè íà âóë.Òåïëîâîçí³é, 
9-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ 
çåìåëü – çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çà-
áóäîâè, çàÿâà ÄÖ ¹ 01104-000229412-014 â³ä 
15.12.2016, ñïðàâà ¹ Ä-7777).

2. Íàäàòè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó 
«Øëÿõîâî-åêñïëóàòàö³éíå óïðàâë³ííÿ ïî 
ðåìîíòó òà óòðèìàííþ àâòîìîá³ëüíèõ øëÿõ³â 
òà ñïîðóä íà íèõ Äàðíèöüêîãî ðàéîíó», çà 
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, 
â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíó ä³ëÿí-
êó ïëîùåþ 1,8475 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:63:246:0003) äëÿ åêñïëóàòà-
ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ âèðîáíè÷î¿ áàçè íà 
âóë. Òåïëîâîçí³é, 9-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Øëÿõî-
âî-åêñïëóàòàö³éíå óïðàâë³ííÿ ïî ðåìîíòó òà 
óòðèìàííþ àâòîìîá³ëüíèõ øëÿõ³â òà ñïîðóä íà 
íèõ Äàðíèöüêîãî ðàéîíó»:

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

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

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

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ 
Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè 
â³ä 09.08.2012 ¹ 10309/0/18-3/19-12, Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä 
31.05.2016 ¹ 426/41-16.

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

3.6. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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Про передачу 
ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ «ПО ВИРОБНИЦТВУ 
ІНСУЛІНІВ «ІНДАР» земельної ділянки 
для експлуатації та обслуговування 

об’єктів підприємства на вул. Зрошувальній, 5 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 664/2826 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 товариству 
з обмеженою відповідальністю 

«ІНВЕСТСТРОЙ ГРУП» 
земельної ділянки для експлуатації 

і обслуговування складських приміщень 
та виробництва вітчизняного 

електрообладнання на вул. Сумській, 3 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 666/2828 від 6 липня 2017 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України «Про оренду 

землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер-
жавної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», розглянувши заяву товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТСТРОЙ ГРУП» від 16.09.2016 
№ 01014-000221293-014, враховуючи те, що земельна ділянка зареєстрована в Державному земельному кадастрі 
(витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 10.08.2016 № НВ-8000337452016) та право 
комунальної власності територіальної громади міста Києва на яку зареєстровано в установленому порядку (відо-
мості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 31.08.2016 № 16159903), Київська міська рада:

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про передачу земельної ділянки 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СТОЛИЧНА ПРОЕКТНА КОМПАНІЯ» 
для обслуговування та експлуатації 

багатоквартирного житлового будинку у 
пров. Делегатському, 6 (літера «А») 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 665/2827 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 ТОВАРИСТВУ 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ГРАДЕЛ» земельної ділянки 
для експлуатації та обслуговування 

будівель торгівлі 
на просп. Оболонському, 52-б 

в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 667/2829 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:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî 
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ 
ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÌÓ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ «ÏÎ ÂÈÐÎÁÍÈ-
ÖÒÂÓ ²ÍÑÓË²Í²Â «²ÍÄÀÐ» çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ 
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ îá’ºêò³â ï³äïðè-
ºìñòâà íà âóë. Çðîøóâàëüí³é, 5 ó Äàðíèöüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü – çåìë³ ïðî-
ìèñëîâîñò³, òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó, åíåðãåòèêè, 
îáîðîíè òà ³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ, êîä ÊÂÖÏÇ 
11.02, çàÿâà ÄÖ ¹ 01062-000243682- 014 â³ä 
26.04.2017, ñïðàâà Ä-8154).

2. Ïåðåäàòè ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÌÓ 
ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ «ÏÎ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÓ ²ÍÑÓË²Í²Â 
«²ÍÄÀÐ», çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî 
ð³øåííÿ, â îðåíäó íà 25 ðîê³â çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 5,1545 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:63:324:0061, âèòÿã ç Äåðæàâíî-
ãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî çåìåëüíó ä³ëÿí-
êó ¹ ÍÂ-8000526542017) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ 
òà îáñëóãîâóâàííÿ îá’ºêò³â ï³äïðèºìñòâà íà 
âóë. Çðîøóâàëüí³é, 5 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç íà-
áóòòÿì ïðàâà âëàñíîñò³ íà ìàéíî (³íôîðìàö³éíà 
äîâ³äêà ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà 
íåðóõîìå ìàéíî â³ä 02.08.2016 ¹ 64850760).

3. ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÌÓ ÒÎÂÀÐÈ-
ÑÒÂÓ «ÏÎ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÓ ²ÍÑÓË²Í²Â «²ÍÄÀÐ»:

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

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

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

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñò³ Äå-
ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä 
26.12.2016 ¹ 12163/0/12-4/19-16.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

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

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

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ «²ÍÂÅÑÒÑÒÐÎÉ ÃÐÓÏ», çà óìîâè 
âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ, â îðåíäó íà 10 
ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 1,1959 ãà (êàäà-
ñòðîâèé íîìåð 8000000000:79:334:0005, âèòÿã ç 
Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó ¹ ÍÂ-8000337452016) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ 
³ îáñëóãîâóâàííÿ ñêëàäñüêèõ ïðèì³ùåíü òà âè-
ðîáíèöòâà â³ò÷èçíÿíîãî åëåêòðîîáëàäíàííÿ íà 
âóë. Ñóìñüê³é, 3 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç íàáóòòÿì ïðàâà 
âëàñíîñò³ íà ìàéíî (äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäà-
æó â³ä 21.07.2016 ¹ 1475, ¹ 1473, ¹ 1469, 
¹ 1471) (êàòåãîð³ÿ çåìåëü – çåìë³ ïðîìèñëî-
âîñò³, òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó, åíåðãåòèêè, îáîðîíè 
òà ³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ, çàÿâà ÄÖ â³ä 16.09.2016 
¹ 01014-000221293-014, ñïðàâà À-22761).

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ 
«²ÍÂÅÑÒÑÒÐÎÉÃÐÓÏ»:

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. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. 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.

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

4. Ââàæàòè ïðèïèíåíèì äîãîâ³ð îðåíäè 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 24.01.2005 ¹79-6-00276 
(ç³ çì³íàìè, âíåñåíèìè óãîäîþ â³ä 30.09.2008 
¹ 79-6-00658) ïëîùåþ 1,1959 ãà (êàäàñòðîâèé 
íîìåð 8000000000:79:334:0005), óêëàäåíèé 
ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà ïðèâàòíèì 
íàóêîâî-âèðîáíè÷èì ï³äïðèºìñòâîì «Ñèíàïñ» 
äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿, áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ ³ 
îáñëóãîâóâàííÿ ñêëàäñüêèõ ïðèì³ùåíü òà âè-
ðîáíèöòâà â³ò÷èçíÿíîãî åëåêòðîîáëàäíàííÿ íà 
âóë.Ñóìñüê³é, 3 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
ó çâ’ÿçêó ³ç çàê³í÷åííÿì ñòðîêó äîãîâîðó îðåíäè 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, íà ÿêèé éîãî áóëî óêëàäåíî.

5. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðàâî 
êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ìîæå áóòè 
ïðèïèíåíî Â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 141, 143 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî 
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç 
ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÑÒÎËÈ×ÍÀ 
ÏÐÎÅÊÒÍÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß» äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ 
òà åêñïëóàòàö³¿ áàãàòîêâàðòèðíîãî æèòëîâîãî 
áóäèíêó ó ïðîâ. Äåëåãàòñüêîìó, 6 (ë³òåðà «À») 
ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ 
çåìåëü – çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäî-
âè, êîä ÊÂÖÏÇ 02.03, çàÿâà ÄÖ â³ä 28.04.2017 
¹ 63005-001841964-818-03, ñïðàâà Ä-8030).

2. Ïåðåäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÑÒÎËÈ×ÍÀ ÏÐÎÅÊÒÍÀ 
ÊÎÌÏÀÍ²ß», çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî 
ð³øåííÿ, â îðåíäó íà 15 ðîê³â çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 0,0750 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:91:078:0200, âèòÿã ç Äåðæàâíîãî 
çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî çåìåëüíó ä³ëÿíêó 
ÍÂ-8000512052017) äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñ-
ïëóàòàö³¿ áàãàòîêâàðòèðíîãî æèòëîâîãî áóäèíêó 
ó ïðîâ. Äåëåãàòñüêîìó, 6 (ë³òåðà «À») ó Øåâ÷åí-
ê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
ó çâ’ÿçêó ç íàáóòòÿì ïðàâà âëàñíîñò³ íà ìàéíî 
(äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó áàãàòîêâàðòèðíîãî 
æèòëîâîãî áóäèíêó â³ä 17.11.2016 ¹ 1114).

3. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-
ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÑÒÎËÈ×ÍÀ ÏÐÎÅÊÒÍÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß»:

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

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòàìåíòó 
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³-
ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà÷åí³ ÷èííèì çàêîíîäàâ-
ñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó îðåíäè 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

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

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ 
Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä 
13.02.2017 ¹ 1008/0/12-4/19-17, Äåïàðòàìåíòó 
êóëüòóðè â³ä 22.02.2017 ¹060-1184.

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

3.7. 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

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî 
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç 
ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÃÐÀÄÅË» 
äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü 
òîðã³âë³ íà ïðîñï. Îáîëîíñüêîìó, 52-á â Îáî-
ëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü – 
çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, 
êîä ÊÂÖÏÇ 03.07, ñïðàâà Ä-7603, çàÿâà ÄÖ 
¹ 11344-000239704-014 â³ä 25.03.2017).

2. Ïåðåäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÃÐÀÄÅË», çà óìîâè âè-
êîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â îðåíäó íà 
10 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0887 ãà 
(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:78:036:0100, 
âèòÿã ç Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó 
¹ ÍÂ-8000481672017) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü òîðã³âë³ íà ïðîñï.Îáî-
ëîíñüêîìó, 52-á â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç íàáóòòÿì ïðàâà 
âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî (äîãîâîðè êóï³â-
ë³-ïðîäàæó íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ â³ä 25.11.2015 
¹ 1003, â³ä 01.12.2015 ¹ 1035).

3. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎ-
Â²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÃÐÀÄÅË»:

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 ëèñò³ Äå-
ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä 
25.11.2016 ¹ 11183/0/12-4/19-16.

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

3.7. 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
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№83 (4996)

Про передачу ПІДПРИЄМСТВУ 
З 100% ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ 

«БІЛЛА-УКРАЇНА» земельної 
ділянки для експлуатації 

та обслуговування торговельного центру 
з автостоянкою на 

просп. Повітрофлотському, 56-а 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 675/2837 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:
1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî 

â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÓ 
3 100% ²ÍÎÇÅÌÍÈÌÈ ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ßÌÈ «Á²ËËÀ-
ÓÊÐÀ¯ÍÀ» äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-
íÿ òîðãîâåëüíîãî öåíòðó ç àâòîñòîÿíêîþ íà 
ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêîìó, 56-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì.Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü – çåìë³ æèòëîâî¿ 
òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, çàÿâà ÄÖ ¹ 01025-
223703-014 â³ä 18.10.2016, ñïðàâà Ä-7451).

2. Ïåðåäàòè Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÓ 3 100% ²ÍÎ-
ÇÅÌÍÈÌÈ ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ßÌÈ «Á²ËËÀ-ÓÊÐÀ¯ÍÀ», çà 
óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â îðåíäó 
íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,2367 ãà 

(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:72:232:0001, 
âèòÿã ç Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî 
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ¹ ÍÂ-8000356422016) äëÿ 
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíîãî 
öåíòðó ç àâòîñòîÿíêîþ íà ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîò-
ñüêîìó, 56-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì 
ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî (äîãîâ³ð 
êóï³âë³-ïðîäàæó íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ â³ä 
30.05.213 ¹ 2882, ¹ 2883).

3. Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÓ 3 100% ²ÍÎÇÅÌÍÈÌÈ 
²ÍÂÅÑÒÈÖ²ßÌÈ «Á²ËËÀ-ÓÊÐÀ¯ÍÀ»:

Про передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю 

«ПРОМЕКОСТАЙЛ» земельної ділянки 
для експлуатації та обслуговування 

нежитлових будівель на вул. Канальній, 2 
у Дарницькому районі м.Києва

Рішення Київської міської ради № 668/2830 від 6 липня 2017 року
Відповідно до статей 9, 20, 83, 93, 120, 123, 124, пункту «е» статті 141 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», розглянувши 
заяви товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМЕКОСТАЙЛ» від 25.04.2017 та від 24.05.2017, враховуючи 
те, що земельна ділянка зареєстрована в Державному земельному кадастрі (витяг з Державного земельного када-
стру про земельну ділянку від 05.04.2017 № НВ-8000513352017) та право комунальної власності територіальної 
громади міста Києва на яку зареєстровано в установленому порядку (витяг з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про реєстрацію права власності від 07.04.2017 № 84542030), враховуючи висновок Департаменту 
містобудування та архітектури від 23.05.2017 №3909/0/12-4/19-17, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про передачу земельної 
ділянки промислово-технічній 
компанії у вигляді товариства 

з обмеженою відповідальністю «АГРОМАТ» 
для обслуговування будівель торгово-складського 

та громадсько-офісного призначення 
на вул. Академіка Булаховського, 4 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 671/2833 від 6 липня 2017 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124, 141 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:

1. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ «ÏÐÎÌÅÊÎÑÒÀÉË», çà óìîâè 
âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ, â îðåíäó íà 
15 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 2,9158 ãà 
(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:90:106:0002, 
âèòÿã ç Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî 
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ¹ ÍÂ-8000513352017) äëÿ 
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ íåæèòëîâèõ 
áóä³âåëü íà âóë. Êàíàëüí³é, 2 ó Äàðíèöüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç 
ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà ìàéíî (äîãîâ³ð 
êóï³âë³-ïðîäàæó íåæèòëîâèõ áóä³âåëü (àâòîäðîìó) 
â³ä 26.12.2016 ¹ 13184 (êàòåãîð³ÿ çåìåëü – çåìë³ 
ïðîìèñëîâîñò³, òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó, åíåðãåòè-
êè, îáîðîíè òà ³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ, çàÿâà ÄÖ 
¹ 63009-001893337-031-03 â³ä 24.05.2017, 
ñïðàâà À-23427).

2. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ 
«ÏÐÎÌÅÊÎÑÒÀÉË»:

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

2.2. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

2.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó âèñíîâêó 
Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè 
â³ä 23.05.2017 ¹ 3909/0/12-4/19-17.

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

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

2.7. 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. Ïðèïèíèòè Äàðíèöüê³é àâòîìîá³ëüí³é øêîë³ 
öåíòðàëüíîãî êîì³òåòó òîâàðèñòâà ñïðèÿííÿ 
îáîðîí³ Óêðà¿íè ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ 
çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ïëîùåþ 2,9158 ãà (êàäàñòðî-
âèé íîìåð 8000000000:90:106:0002), íàäàíîþ 
â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 05.06.1996 ¹ 837 
«Ïðî îôîðìëåííÿ Äàðíèöüê³é àâòîìîá³ëüí³é 
øêîë³ öåíòðàëüíîãî êîì³òåòó òîâàðèñòâà ñïðèÿííÿ 
îáîðîí³ Óêðà¿íè ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè 
ä³ëÿíêàìè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 
áóäèíê³â ³ ñïîðóä íà âóë. Áîðèñï³ëüñüê³é, 26-á 
ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ òà àâòîäðîìó ïî âóë. Êà-
íàëüí³é ó Õàðê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà», ïðàâî 
êîðèñòóâàííÿ ÿêîþ ïîñâ³ä÷åíî äåðæàâíèì àêòîì 
íà ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ â³ä 
03.07.1998 ¹ 90-4-00022 ç ìîìåíòó äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ 
«ÏÐÎÌÅÊÎÑÒÀÉË» (ëèñò-çãîäà íàâ÷àëüíîãî 
çàêëàäó «ÄÀÐÍÈÖÜÊÀ ÀÂÒÎÌÎÁ²ËÜÍÀ ØÊÎËÀ 
ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ ÑÏÐÈßÍÍß ÎÁÎÐÎÍ² ÓÊÐÀ¯ÍÈ» 
â³ä 26.12.2016 ¹ 13186).

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

5. Äàðíèöüê³é àâòîìîá³ëüí³é øêîë³ öåíòðàëü-
íîãî êîì³òåòó ÒÑÎ Óêðà¿íè ïîâåðíóòè äî Äå-
ïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî 
ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ â³ä 03.07.1998 
¹ 90-4-00022.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî 
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïðîìèñëîâî-
òåõí³÷í³é êîìïàí³¿ ó âèãëÿä³ òîâàðèñòâà ç îá-
ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÀÃÐÎÌÀÒ» äëÿ 
îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü òîðãîâî-ñêëàäñüêî-
ãî òà ãðîìàäñüêî-îô³ñíîãî ïðèçíà÷åííÿ íà 
âóë. Àêàäåì³êà Áóëàõîâñüêîãî, 4 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü – çåìë³ æèòëî-
âî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, êîä ÊÂÖÏÇ 03.07, 
ñïðàâà Ä-7203, çàÿâà ÄÖ ¹ 01040-000241763-
014 â³ä 07.04.2017).

2. Ïåðåäàòè ïðîìèñëîâî-òåõí³÷í³é êîìïàí³¿ 
ó âèãëÿä³ òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ «ÀÃÐÎÌÀÒ», çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 
öüîãî ð³øåííÿ, â îðåíäó íà 15 ðîê³â çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,6933 ãà (êàäàñòðîâèé  íîìåð 
8000000000:75:436:0011, âèòÿã ç Äåðæàâíîãî 
çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî çåìåëüíó ä³ëÿíêó 
¹ ÍÂ-8000067782013) äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ 
áóä³âåëü òîðãîâî-ñêëàäñüêîãî òà ãðîìàäñüêî-
îô³ñíîãî ïðèçíà÷åííÿ íà âóë. Àêàäåì³êà Áóëà-

õîâñüêîãî, 4 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç íàáóòòÿì ïðà-
âà âëàñíîñò³ íà áóä³âë³ (ñâ³äîöòâà ïðî ïðàâî 
âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî â³ä 26.11.2013 
¹ 13457350 òà â³ä 13.11.2013 ¹ 12713024).

3. Ïðîìèñëîâî-òåõí³÷í³é êîìïàí³¿ ó âèãëÿä³ 
òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ 
«ÀÃÐÎÌÀÒ»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà÷à 
â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êîäåêñó 
Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ 
Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè 
â³ä 27.01.2015 ¹392/0/12/19-15 òà Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä 
11.10.2016 ¹ 1126/41-16.

3.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

Про передачу земельної ділянки 
торговельно-комерційному товариству 

з обмеженою відповідальністю «Космос ЛТД» 
для експлуатації та обслуговування 

магазину на вул. Академіка Корольова, 9 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 674/2836 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:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî 
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîðãîâåëüíî-
êîìåðö³éíîìó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ «Êîñìîñ ËÒÄ» äëÿ åêñïëóàòàö³¿ 
òà îáñëóãîâóâàííÿ ìàãàçèíó íà âóë. Àêàäå-
ì³êà Êîðîëüîâà, 9 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü – çåìë³ æèòëîâî¿ òà 
ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà Ä-7229, çàÿâà 
ÄÖ ¹ 01023-000223186-014 â³ä10.10.2016).

2. Ïåðåäàòè òîðãîâåëüíî-êîìåðö³éíîìó 
òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ 
«Êîñìîñ ËÒÄ», çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 
öüîãî ð³øåííÿ, â îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0371 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:75:296:0022, âèòÿã ç Äåðæàâíîãî 
çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî çåìåëüíó ä³ëÿíêó 
¹ ÍÂ-8000336782016) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ ìàãàçèíó íà âóë. Àêàäåì³êà Êîðîëüîâà, 
9 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç íàáóòòÿì ïðàâà âëàñíîñò³ 
íà ìàéíî (ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà 
íåðóõîìå ìàéíî â³ä 26.06.2014 ¹ 23542221).

3. Òîðãîâåëüíî-êîìåðö³éíîìó òîâàðèñòâó 
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Êîñìîñ ËÒÄ»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà÷à 
â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êîäåêñó 
Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ 
Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè 
â³ä 11.02.2014 ¹ 1124/0/12/19-14 òà Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä 
20.07.2016 ¹ 654/41-16.

3.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.4. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é 
âèêîðèñòîâóâàòè ç îáìåæåííÿìè â³äïîâ³äíî äî 
âèìîã ì³ñòîáóä³âíîãî çàêîíîäàâñòâà.

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

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

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

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

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

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

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

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

4. Ïðèïèíèòè ãàðàæíî-áóä³âåëüíîìó àâòîêî-
îïåðàòèâó «Íàóêîâåöü» ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñ-
òóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ïëîùåþ 0,6933 ãà 
(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:75:436:0011), 

íàäàíîþ â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 41 ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.05.1994 ¹ 12 «Ïðî 
íàäàííÿ òà âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà 
ïîãîäæåííÿ ì³ñöÿ ðîçòàøóâàííÿ îá’ºêò³â» (ç³ 
çì³íàìè), ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêîþ ïîñâ³ä÷åíî 
äåðæàâíèì àêòîì íà ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòó-
âàííÿ çåìëåþ â³ä 25.10.1994 ¹ 75-4-00001, ç 
ìîìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîðó îðåí-
äè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïðîìèñëîâî-òåõí³÷íîþ 
êîìïàí³ºþ ó âèãëÿä³ òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ 
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÀÃÐÎÌÀÒ».

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

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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Про зміну типу та найменування гімназії 
«Ерудит» м. Києва на 

навчально-виховний комплекс 
«Ерудит» дошкільний навчальний заклад 

(дитячий садок) – школа І ступеня – 
гімназія Солом’янського району м. Києва

Рішення Київської міської ради № 726/2888 від 6 липня 2017 року
Відповідно до статті 90 Цивільного кодексу України, пункту 30  частини першої статті 26 Закону України «Про 

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

ÂÈÐ²ØÈËÀ: 

Про розроблення проекту землеустрою 
щодо встановлення та зміни меж міста Києва
Рішення Київської міської ради № 772/2934 від 6 липня 2017 року

Відповідно до статей 9, 173 Земельного кодексу України, статті 46 Закону України «Про землеустрій», статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішень Київської міської ради від 14.07.2016 № 729/729 
«Про затвердження Програми використання та охорони земель міста Києва на 2016-2020 роки», від 19.12.2002 
№ 182/342 «Про затвердження Положення про Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації)» (зі змінами і доповненнями) Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

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

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

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

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

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Äîçâîëèòè ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëå-
óñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ òà çì³íè ìåæ ì³ñòà 
Êèºâà (À-23155).

2. Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â óñòàíîâëåíîìó 
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó âèçíà÷èòè ðîçðîáíèêà 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ òà 
çì³íè ìåæ ì³ñòà Êèºâà.

3. 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 погодження технічної 
документації із землеустрою 

щодо поділу земельної 
ділянки у 20-му мікрорайоні 

житлового масиву 
Вигурівщина-Троєщина 

у Деснянському районі м.Києва 
товариству з обмеженою відповідальністю 

«ФІАНІТ», публічному акціонерному 
товариству «Домобудівний комбінат №4» 

для будівництва 20-го мікрорайону 
житлового масиву 

Вигурівщина-Троєщина
Рішення Київської міської ради № 773/2935 від 6 липня 2017 року

Відповідно до статей 9, 79-1, 83, 122, 186 Земельного кодексу України, статті 30 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 
поділу земельної ділянки, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Ïîãîäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç 
çåìëåóñòðîþ ùîäî ïîä³ëó çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ïëîùåþ 15,2903 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:62:095:0004) ó 20-ìó ì³êðîðàéîí³ 
æèòëîâîãî ìàñèâó Âèãóð³âùèíà-Òðîºùèíà ó 
Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì.Êèºâà òîâàðèñòâó ç îá-
ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ô²ÀÍ²Ò», ïóáë³÷íîìó 
àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò 
¹4» äëÿ áóä³âíèöòâà 20-ãî ì³êðîðàéîíó æèòëî-
âîãî ìàñèâó Âèãóð³âùèíà-Òðîºùèíà íà äâàäöÿòü 
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ïëîùàìè 1,2876 ãà, 1,3250 ãà, 
1,2286 ãà, 0,7356 ãà, 1,0710 ãà, 0,5962 ãà, 0,6156 ãà, 

0,7425 ãà, 0,7194 ãà, 0,8598 ãà, 0,7532 ãà, 
0,0374 ãà, 1,3567 ãà, 0,0216 ãà, 0,0215 ãà, 0,0216 ãà, 
0,0272 ãà, 0,0226 ãà, 0,0340 ãà, 3,8132 ãà 
(çàÿâà ÄÖ â³ä 12.01.2017 ¹ 01038-000231656-
014, ñïðàâà À-22949).

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 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 № 771/2933 від 6 липня 2017 року

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 33 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 враховуючи клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «СЛАВУТА» від 21.07.2016 № КОП-0899, 
Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про поновлення товариству 
з обмеженою відповідальністю 

«ІМ» договору оренди земельної 
ділянки для експлуатації 

та обслуговування офісно-адміністративної 
будівлі на вул. Григорія Сковороди, 17 (літ. В) 

у Подільському районі м. Києва та внесення змін до нього
Рішення Київської міської ради № 762/2924 від 6 липня 2017 року

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі», 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної 
та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю «ІМ» від 29.12.2014 № КОП-0500, 
Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Ïîíîâèòè íà 15 ðîê³â äîãîâ³ð îðåíäè 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 28.12.2007 ¹63-6-
00468 ïëîùåþ 0,3538 ãà (êàäàñòðîâèé íî-
ìåð 8000000000:90:176:0020), 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-22638).

2. Âñòàíîâèòè, ùî ðîçì³ð ð³÷íî¿ îðåíäíî¿ 
ïëàòè, âèçíà÷åíî¿ â äîãîâîð³ îðåíäè çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè â³ä 28.12.2007 ¹ 63-6-00468, ï³äëÿãàº 
ïðèâåäåííþ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî íîðì çàêîíî-
äàâñòâà.

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ 
«ÑËÀÂÓÒÀ»:

3.1. 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 äîäàòêîâî¿ óãîäè 
ïðî ïîíîâëåííÿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè â³ä 28.12.2007 ¹63-6-00468.

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 057041-17892.

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. Ïîíîâèòè íà 10 ðîê³â äîãîâ³ð îðåíäè 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 30.12.2004 ¹85-6-
00166 ïëîùåþ 0,1529 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:85:353:0011), óêëàäåíèé ì³æ Êè¿â-
ñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òîâàðèñòâîì ç îáìå-
æåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «²Ì» äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ 
íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ ç ïîäàëüøèì îáñëóãîâóâàí-
íÿì òà åêñïëóàòàö³ºþ îô³ñíî-àäì³í³ñòðàòèâíî¿ 
áóä³âë³ íà âóë.Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè, 17 (ë³ò. Â) ó 
Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (ñïðàâà ¹À-21421).

2. Âíåñòè çì³íè äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè â³ä 30.12.2004 ¹ 85-6-00166, à ñàìå: 
ñëîâà «äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ ç 
ïîäàëüøèì îáñëóãîâóâàííÿì òà åêñïëóàòàö³-
ºþ îô³ñíî-àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³» çàì³íèòè 
ñëîâàìè «äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 
îô³ñíî-àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³» ó â³äïîâ³äíèõ 
â³äì³íêàõ.

3. Âñòàíîâèòè, ùî ðîçì³ð ð³÷íî¿ îðåíäíî¿ 
ïëàòè, âèçíà÷åíèé â äîãîâîð³ îðåíäè çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè â³ä 30.12.2004 ¹ 85-6-00166, ï³äëÿãàº 
ïðèâåäåííþ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî íîðì çàêîíî-
äàâñòâà.

4. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ 
«²Ì»:

4.1. 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, äëÿ óêëàäàííÿ äîäàòêîâî¿ 
óãîäè ïðî ïîíîâëåííÿ òà âíåñåííÿ çì³í äî äî-
ãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 30.12.2004 
¹ 85-6-00166.

4.2. 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.

4.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñò³ 
Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 29.03.2016 
¹ 057041-5703.

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

3.1. 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 ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ 
Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè 
â³ä 17.11.2015 ¹ 15968/0/01/19-15, Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä 
19.07.2016 ¹ 651/41-16.

3.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç 
Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

3.7. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-
ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ 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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Âíåñòè äî ïîðÿäêó äåííîãî ïëåíàðíîãî 
çàñ³äàííÿ IV ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VIII 
ñêëèêàííÿ 22.06.2017 òàê³ ïèòàííÿ:

1. Çàãàëüí³ ïèòàííÿ:
1) Ïðî çàòâåðäæåííÿ çâ³ò³â çà 2016 ð³ê ïðî 

ðåçóëüòàòè ïðîâåäåííÿ ìîí³òîðèíãó âèêîíàííÿ 
Ïëàíó çàõîä³â íà 2016-2018 ðîêè ç ðåàë³çàö³¿ 
Ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà äî 2025 ðîêó òà ç 
îö³íêè ðåçóëüòàòèâíîñò³ ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿ ðîç-
âèòêó ì³ñòà Êèºâà äî 2025 ðîêó. (Â³ä 24.02.2017 
¹08/231-547/ÏÐ).

2) Ïðî çâåðíåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
äî Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ùîäî íåîáõ³ä-
íîñò³ âíåñåííÿ çì³í äî çàêîí³â Óêðà¿íè «Ïðî 
ðåãóëþâàííÿ ì³ñòîáóä³âíî¿ ä³ÿëüíîñò³», «Ïðî 
îñíîâè ì³ñòîáóäóâàííÿ» òà ³íøèõ çàêîí³â. (Â³ä 
21.04.2017 ¹08/231-1026/ÏÐ).

3) Ïðî îçåëåíåííÿ ì³ñòà Êèºâà. (Â³ä 21.04.2017 
¹08/231-1025/ÏÐ).

4) Ïðî âíåñåííÿ çì³í òà äîïîâíåíü äî ð³øåííÿ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22.12.2016 ¹794/1798 
«Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïëàíó ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ç ï³äãîòîâêè ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ 
àêò³â íà 2017 ð³ê». (Â³ä 31.05.2017 ¹08/231-
1383/ÏÐ).

5) Ïðî ñòâîðåííÿ êîìóíàëüíîãî çàêëàäó «Òå-
àòðàëüíî-âèäîâèùíèé çàêëàä êóëüòóðè «Òåàòð 
«Êè¿â Ìîäåðí-áàëåò». (Â³ä 10.05.2017 ¹08/231-
1175/ÏÐ).

6) Ïðî ðåîðãàí³çàö³þ êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
Ê³íîòåàòð «Åêðàí». (Â³ä 27.02.2017 ¹08/231-
550/ÏÐ).

7) Ïðî çì³íó òèïó òà íàéìåíóâàííÿ äåÿêèõ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. 
(Â³ä 30.03.2017 ¹08/231-870/ÏÐ).

8) Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 17 ëþòîãî 2015 ðîêó 78/943 «Ïðî 
äåÿê³ ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, 
ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàþòüñÿ äî 
ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ 
Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³Ã. (Â³ä 30.03.2017 
¹08/231-871/ÏÐ).

9) Ïðî âæèòòÿ çàõîä³â ç ê³áåðáåçïåêè. (Â³ä 
10.04.2017 ¹08/231-959/ÏÐ). 

10) Ïðî äåÿê³ ïèòàííÿ áåçïðèòóëüíèõ êîò³â ó 
ì³ñò³ Êèºâ³. (Â³ä 30.03.2017 ¹08/231-874/ÏÐ).

11) Ïðî äåÿê³ ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ êîìóíàëüíèõ 
ï³äïðèºìñòâ, ùî ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ 
Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿. (Â³ä 13.04.2017 ¹08/231-1002/ÏÐ).

12) Ïðî óòâîðåííÿ Öåíòðó ïî ðîáîò³ ç ä³òüìè 
òà ìîëîääþ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ Ïå÷åðñüêîãî 
ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà. (Â³ä 06.04.2017 ¹08/231-
951/ÏÐ).

13) Ïðî çâåðíåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè äî 
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ùîäî ñêàñóâàííÿ ïàéîâî¿ 
ó÷àñò³ ó ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè íàñåëåíîãî 
ïóíêòó. (Â³ä 19.12.2016 ¹08/231-4985/ÏÐ).

14) Ïðî ðîçðîáêó Ì³ñüêî¿ êîìïëåêñíî¿ ö³ëüîâî¿ 
ïðîãðàìè «Êè¿â áåç áàð’ºð³â». (Â³ä 13.05.2017 
¹08/231-1274/ÏÐ).

15) Ïðî çâåðíåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè äî 
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ùîäî âäîñêîíàëåííÿ 
ðåãóëþâàííÿ â³äíîñèí ó ñôåð³ ïàðêóâàííÿ òðàí-
ñïîðòíèõ çàñîá³â òà íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî çà-
áåçïå÷åííÿ ñòâîðåííÿ ìóí³öèïàëüíî¿ ïàðêóâàëü-
íî¿ ³íñïåêö³¿. (Â³ä 14.03.2017 ¹08/231-743/ÏÐ).

16) Ïðî çâåðíåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè äî 
Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè, ²íñòèòóòó 
ãåîëîã³÷íèõ íàóê Óêðà¿íè Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ 
íàóê Óêðà¿íè. (Â³ä 12.05.2017 ¹08/231-1272/ÏÐ).

17) Ïðî ñòâîðåííÿ ºäèíî¿ ³íôîðìàö³éíî¿ áàçè 
äîãîâîð³â îðåíäè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. 
(Â³ä 24.10.2016 ¹08/231-4391/ÏÐ).

18) Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 20.04.2017 ¹217/2439 «Ïðî 
çàòâåðäæåííÿ ñïèñêó ïðèñÿæíèõ Ïå÷åðñüêîãî 
ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà». (Â³ä 29.05.2017 
¹08/231-1355/ÏÐ).

19) Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 16.03.2017 ¹3/2225 «Ïðî çà-
òâåðäæåííÿ ñïèñêó ïðèñÿæíèõ Äåñíÿíñüêîãî 
ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà». (Â³ä 29.05.2017 
¹08/231-1354/ÏÐ).

20) Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 16.03.2017 ¹4/2226 «Ïðî çà-
òâåðäæåííÿ ñïèñêó ïðèñÿæíèõ Øåâ÷åíê³âñüêîãî 
ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà». (Â³ä 29.05.2017 
¹08/231-1356/ÏÐ).

21) Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 16.03.2017 ¹2/2224 «Ïðî çà-
òâåðäæåííÿ ñïèñêó ïðèñÿæíèõ Ñîëîì’ÿíñüêîãî 
ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà». (Â³ä 29.05.2017 
¹08/231-1351/ÏÐ).

22) Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 06.04.2017 ¹124/2346 «Ïðî çà-

òâåðäæåííÿ ñïèñêó ïðèñÿæíèõ Ñâÿòîøèíñüêîãî 
ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà». (Â³ä 29.05.2017 
¹08/231-1352/ÏÐ).

23) Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 16.03.2017 ¹5/2227 «Ïðî çà-
òâåðäæåííÿ ñïèñêó ïðèñÿæíèõ Äàðíèöüêîãî 
ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà». (Â³ä 29.05.2017 
¹08/231-1353/ÏÐ).

24) Ïðî íàäàííÿ ñòàòóñó ñêâåðó çåìåëüí³é 
ä³ëÿíö³, ùî ðîçòàøîâàíà íà ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòà-
ë³íãðàäà, 54-56 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà 
Êèºâà. (Â³ä 28.02.2017 ¹08/231-585/ÏÐ).

25) Ïðî íàäàííÿ ñòàòóñó ñêâåðó çåìåëüí³é 
ä³ëÿíö³ íà âóë. Ìàëîçåìåëüí³é ó Äàðíèöüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Â³ä 15.03.2017 ¹08/231-752/ÏÐ).

26) Ïðî íàäàííÿ ñòàòóñó ñêâåðó çåìåëüí³é 
ä³ëÿíö³ íà âóë. Ïðèëóæí³é, 2 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Â³ä 15.03.2017 ¹08/231-751/ÏÐ).

27) Ïðî íàäàííÿ ñòàòóñó ñêâåðó çåìåëüí³é 
ä³ëÿíö³, ðîçòàøîâàí³é íà áóëüâàð³ Ïåðîâà ì³æ 
áóäèíêàìè 40, 40à, 40á òà Çà íà âóë. ². Ìèêèòåíêà 
ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Â³ä 14.03.2017 
¹08/231-742/ÏÐ).

28) Ïðî ñòâîðåííÿ ïàðêó â³äïî÷èíêó íà âóë. 
Áîãàòèðñüê³é (á³ëÿ îçåðà Ðåäüêèíå) â Îáî-
ëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Â³ä 07.03.2017 
¹08/231-674/ÏÐ).

29) Ïðî ñòâîðåííÿ ïàðêó â³äïî÷èíêó «Îïå-
÷åíü» â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà. (Â³ä 
28.02.2017 ¹08/231 -584/ÏÐ).

30) Ïðî íàéìåíóâàííÿ íîâèõ âóëèöü ó Äåñ-
íÿíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà. (Â³ä 07.04.2017 
¹08/231-953/ÏÐ).

31) Ïðî ïåðåéìåíóâàííÿ ïðîâóëêó ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà. (Â³ä 
06.04.2017 ¹08/231-950/ÏÐ).

32) Ïðî ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèö³  ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà. (Â³ä 
06.04.2017 ¹08/231-939/ÏÐ).

33) Ïðî ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèö³ ó Øåâ÷åí-
ê³âñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà. (Â³ä 06.04.2017 
¹08/231-948/ÏÐ).

Ç 4) Ïðî ïåðåéìåíóâàííÿ ïëîù³ ó Ïîä³ëüñüêî-
ìó òà Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîíàõ ì³ñòà Êèºâà. 
(Â³ä 06.04.2017 ¹08/231-947/ÏÐ).

Ç5) Ïðî ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèö³ ó Äàðíèöüêîìó 
ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà. (Â³ä 06.04.2017 ¹08/231-
944/ÏÐ).

Ç6) Ïðî ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèö³  ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà. (Â³ä 
06.04.2017 ¹08/231-943/ÏÐ).

Ç7) Ïðî ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèö³  ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà. (Â³ä 
06.04.2017 ¹08/231-942/ÏÐ).

Ç 8) Ïðî ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèö³ ó Øåâ÷åí-
ê³âñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà. (Â³ä 06.04.2017 
¹08/231-941/ÏÐ).

39) Ïðî ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèö³  ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà. (Â³ä 
06.04.2017 ¹08/231-946/ÏÐ).

40) Ïðî ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèö³  ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà. (Â³ä 
06.04.2017 ¹08/231-949/ÏÐ).

41) Ïðî ïåðåéìåíóâàííÿ ÷àñòèíè âóëèö³ 
ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà. (Â³ä 
06.04.2017 ¹08/231-940/ÏÐ).

42) Ïðî ïåðåéìåíóâàííÿ øîñå ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà. (Â³ä 06.04.2017 
¹08/231-938/ÏÐ).

43) Ïðî ïåðåéìåíóâàííÿ ïðîâóëêó ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà. (Â³ä 06.04.2017 
¹08/231-937/ÏÐ).

44) Ïðî ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèö³ ó Äí³ïðîâ-
ñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà. (Â³ä 06.04.2017 
¹08/231-936/ÏÐ).

45) Ïðî ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèö³ ó Ïîä³ëü-
ñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà. (Â³ä 06.04.2017 
¹08/231-935/ÏÐ).

46) Ïðî íàéìåíóâàííÿ íîâèõ âóëèöü ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà. (Â³ä 07.04.2017 
¹08/231-954/ÏÐ).

47) Ïðî çàáåçïå÷åííÿ ïðèéíÿòòÿ äî êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
îá’ºêò³â ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè Äåðæàâíîãî 
ï³äïðèºìñòâà «Âèðîáíè÷å îá’ºäíàííÿ «Êè¿âñüêèé 
ðàä³îçàâîä». (Â³ä 11.04.2017 ¹08/231 -982/ÏÐ).

48) Ïðî ñòâîðåííÿ òèì÷àñîâî¿ êîíòðîëüíî¿ 
êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ïåðåâ³ðêè 
çàêîííîñò³ íàáóòòÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ, ðîçïî-
ðÿäæåííÿ, âîëîä³ííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè, 
çä³éñíåííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, à òàêîæ ðåºñòðàö³¿ 
ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî íàâêîëî Íà-
ö³îíàëüíîãî áîòàí³÷íîãî ñàäó ³ì. Ì.Ì. Ãðèøêà 
ÍÀÍ Óêðà¿íè. (Â³ä 27.04.2017 ¹08/231-1125/ÏÐ).

49) Ïðî ïðîì³æíèé çâ³ò òèì÷àñîâî¿ êîíòðîëüíî¿ 
êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ùîäî ïåðåâ³ðêè 
ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) çàìîâíèê³â ó 
ñòâîðåíí³ ³ ðîçâèòêó ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè Êèºâà íà ï³äñòà-
â³ äîãîâîð³â, óêëàäåíèõ ï³ñëÿ 2006 ðîêó. (Â³ä 
28.03.2017 ¹08/231-837/ÏÐ).
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ÂÈÐ²ØÈËÀ:

50) Ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó áåç ïðîâåäåííÿ 
êîíêóðñó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. 
(Â³ä 29.03.2017 ¹08/231-863/ÏÐ).

51) Ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó áåç ïðîâåäåííÿ 
êîíêóðñó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. 
(Â³ä 22.03.2017 ¹08/231-778/ÏÐ).

52) Ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó áåç ïðîâåäåííÿ 
êîíêóðñó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. 
(Â³ä 09.11.2016 ¹08/231-4551/ÏÐ).

53) Ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó áåç ïðîâåäåííÿ 
êîíêóðñó íåæèòëîâèõ ïðèì³¬ùåíü êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. 
(Â³ä 23.01.2017 ¹08/231-283/ÏÐ).

54) Ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó áåç ïðîâåäåííÿ 
êîíêóðñó íåæèòëîâèõ ïðèì³¬ùåíü êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. 
(Â³ä 22.02.2017 ¹08/231-483/ÏÐ).

55) Ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðè-
ì³ùåíü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ºäèíîìó ïðåòåíäåíòó íà 
ïðàâî îðåíäè. (Â³ä 11.04.2017 ¹08/231-985/ÏÐ).

56) Ïðî çàêð³ïëåííÿ íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî 
â³äàííÿ çà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì «Ãîñï-
êîìîáñëóãîâóâàííÿ» ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà. (Â³ä 07.03.2017 ¹08/231-676/ÏÐ).

57) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó êîìóíàëüí³é îðãàí³-
çàö³¿ «Êè¿âìåäñïåöòðàíñ» íà ñïèñàííÿ øëÿõîì 
ë³êâ³äàö³¿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â. (Â³ä 14.03.2017 
¹08/231-675/ÏÐ).

58) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ñïèñàííÿ øëÿõîì 
ïðîäàæó òà ë³êâ³äàö³¿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â. (Â³ä 
22.03.2017 ¹08/231-727/ÏÐ).

59) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà çíåñåííÿ òà 
ñïèñàííÿ îñíîâíèõ çàñîá³â, ÿê³ íàëåæàòü äî 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà. (Â³ä 07.03.2017 ¹08/231-745/ÏÐ).

60) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ãðîìàäÿíèíó Äåì÷åíêó Âîëîäèìèðó Âîëîäèìè-
ðîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî 
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. 
Ö³ëèíí³é, 2-á ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. 
(Ï-9722). (Â³ä 02.06.2017 ¹ 08/231-1394/ÏÐ).

61) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ãðîìàäÿíèíó Êðàñíîáàºâó Ðîìàíó Âîëîäèìè-
ðîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî 
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. 
Ö³ëèíí³é, 2-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. 
(Ï-9723). (Â³ä 02.06.2017 ¹ 08/231-1393/ÏÐ).

62)  Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ãðîìàäÿíèíó Ïðîöó Â³êòîðó Ñòåïàíîâè÷ó äëÿ 
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ìîëî-
ä³æí³é, 10-À ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. 
(Ï-9527). (Â³ä 10.10.2016 ¹ 08/231-4218/ÏÐ).

63) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ãðîìàäÿíàì Êîðæó Þð³þ Ìèêîëàéîâè÷ó, Êîðæ 
Òåòÿí³ Â³òàë³¿âí³, Êîðæó Àíäð³þ Þð³éîâè÷ó òà 
Øåëóäåíêî Ñâ³òëàí³ Þð³¿âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà 
³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Áàéêàëüñüê³é, 7 
ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ï-9402). (Â³ä 
21.10.2016 ¹ 08/231-4369/ÏÐ).

64) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ãðîìàäÿíàì Ãðèãîðåíêó Âàñèëþ Âàñèëüîâè÷ó òà 
Øåâ÷óêó Âàñèëþ Ïèëèïîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà, 
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. ×àïëèã³íà, 
21 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ï-9454). 
(Â³ä 20.04.2016 ¹ 08/231-1943/ÏÐ).

65) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-
ìàäÿíàì Ãàâðèëåíêó Îëåêñàíäðó Ìèêîëàéîâè÷ó, 
Ãàâðèëåíêî Í³í³ Ìèõàéë³âí³, Îñàä÷³é Âàëåíòèí³ 
Êàðï³âí³ òà Áåçðó÷êî Âàëåíòèí³ Ìèêîëà¿âí³ äëÿ 
áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ïàâ-
ëîãðàäñüê³é, 9 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
(Ï-9194). (Â³ä 10.02.2016 ¹ 08/231-820/ÏÐ).

66) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-
ìàäÿíèíó Òàðàíþêó ªâãåíó Âàëåíòèíîâè÷ó äëÿ 
áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ë³ñí³é, 
16 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ï-9319). (Â³ä 
24.11.2016 ¹ 08/231-4725/ÏÐ).

67) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ãðîìàäÿíàì Ïîäîëüñüêîìó Â³òàë³þ Àíäð³éîâè÷ó 
òà Ïîäîëüñüê³é Ìàð³¿ Ïåòð³âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà 
³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. ßêîâà Êà÷óðè, 
9 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ï-9442). 
(Â³ä 12.10.2016 ¹ 08/231-4269/ÏÐ).

68)Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ãðîìàäÿíàì Âîçíÿêó Ìèõàéëó Éîñèïîâè÷ó, 
Âîçíÿêó Îëåêñàíäðó Ìèõàéëîâè÷ó, Ãåðìàí Ìàð³¿ 
Â³òàë³¿âí³, Êðàñí³êîâ³é Íàòàë³¿ Ìèõàéë³âí³ òà Ãåð-
ìàíó Îëåêñàíäðó Éîñèïîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà ³ 
îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Êàõîâñüê³é, 69/1 ó 
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ï-9467). (Â³ä 
25.07.2016 ¹ 08/231-3167/ÏÐ).

69) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ãðîìàäÿíàì ×èðèêàë Íàòàë³¿ Îëåêñ³¿âí³ òà Êèðè-
ºíêó Ìàêñèìó Îëåêñàíäðîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà 
³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Çàêàðïàòñüê³é, 3/1 ó 
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ï-9302). (Â³ä 
21.10.2016 ¹ 08/231-4366/ÏÐ).

70) Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ãðîìàäÿíàì Ïóçèðí³é Âàëåíòèí³ Âàñèë³âí³ òà 
Âàñèëü÷åíêî Ãàíí³ Âàñèë³âí³ äëÿ áóä³âíèöòâà 
³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. Çèìîâîìó, 3 ó 
Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ï-9156). (Â³ä 
06.03.2017 ¹ 08/231-656/ÏÐ).

71) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ ¥îíòàð Âàëåíòèí³ 
²âàí³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. Çà-
ëóæíîìó, 27-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. 
(À-10235) (Â³ä 12.10.2016 ¹08/231-4277/ÏÐ).

72) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Ëèòâèíåíêî Îëüç³ 
Îëåêñàíäð³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æè-
ëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä 
ó ïðîâ. Ñòðàòåã³÷íîìó, 17à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà. (À-13949). (Â³ä 11.05.2017 
¹ 08/231-1228/ÏÐ).

73) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Ñòàðîäóá Òåòÿí³ 
Ïàâë³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Âåëèê³é 
Êèòà¿âñüê³é, 73 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.
(À-21502). (Â³ä 12.05.2017 ¹ 08/231-1270/ÏÐ).

74) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíèíó Ãîðáà÷åíêó 
Îëåãó Ïàâëîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä 
íà âóë. Ãîãîëÿ, 14-á ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà (À-21801) (Â³ä 04.02.2016 ¹08/231-
695/ÏÐ).

75) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Ñòåøåíêî Þë³¿ 
Àðñåí³âí³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî 
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. 
Ö³ëèíí³é, 10 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. 
(Ù-1173) (Â³ä 16.02.2017 ¹08/231-428/ÏÐ).

76) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíèíó Êîçëîâó 
Âàñèëþ Ìàêñèìîâè÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ 
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Íîâ³é, 
29 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (À-9721) 
(Â³ä 17.10.2016 ¹08/231-4329/ÏÐ).

77) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíö³ Íàçàðóê Ìàðèí³ 
Ìèêîëà¿âí³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Øåâ÷åíêà, 66-â 
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (À-18685). 
(Â³ä 02.02.2017 ¹08/231-335/ÏÐ).

78) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäÿíàì ßçäàí³-Ôàð 
Áàõðàìó, Ôåô³ëàòüºâ³é Îëüç³ Ìèêîëà¿âí³ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ 
òà îáñëóãîâóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ êîòåäæíî¿ 
çàáóäîâè íà âóë. Ëóê³âñüê³é, 36 â Îáîëîíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (À-22637) (Â³ä 21.09.2016 
¹08/231-Ç920/ÏÐ).

79) Ïðî ïðîäàæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó 
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ ô³ðì³ «ÏËÀÍÅÒÀ» 
ËÒÄ äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ë³òíüîãî 
ìàéäàí÷èêà - êàôå íà âóë. Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â, 
11 (ë³ò. À) ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. 
(ª-1385). (Â³ä 02.02.2017 ¹ 08/231-333/ÏÐ).

80) Ïðî ïðîäàæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìà-
äÿíèíó Øóñòåðó Â³êòîðó Ôåë³êñîâè÷ó äëÿ åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ 
àäì³í³ñòðàòèâíî-îô³ñíîãî ïðèçíà÷åííÿ íà âóë. 
Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 62 ó Øåâ÷åíê³âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (ª-1317). (Â³ä 23.05.2017 
¹ 08/231-1339/ÏÐ).

81) Ïðî ïðîäàæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó 
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «²ÒÅÊ ËÒÄ» äëÿ 
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ³ñíóþ÷îãî êàôå 
ç ë³òí³ì ìàéäàí÷èêîì íà âóë. Óøèíñüêîãî, 1-á ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (ª-1383). (Â³ä 
11.05.2017 ¹ 08/231-1237/ÏÐ).

82) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ïðîâåäåííÿ 
åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, 
ùî ï³äëÿãàº ïðîäàæó. (ª-1405). (Â³ä 27.03.2017 
¹ 08/231-824/ÏÐ).

83) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ïðîâåäåííÿ 
åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, 
ùî ï³äëÿãàº ïðîäàæó. (ª-1417). (Â³ä 29.05.2017 
¹ 08/231-1357/ÏÐ).

84) Ïðî ïåðåäà÷ó ãðîìàäñüê³é îðãàí³çà-
ö³¿ «Ñàä³âíèöüêå òîâàðèñòâî «Ôðîíòîâèê» 
Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà çåìåëü çà-
ãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ (äîðîãè, ïðî¿çäè, áóä³âë³ 
îõîðîíè) íà âóë. Ìåäîâ³é ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ä-7499). (Â³ä 14.07.2016 
¹ 08/231-Ç024/ÏÐ).

85) Ïðî íàäàííÿ êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó 
«Øëÿõîâî-åêñïëóàòàö³éíå óïðàâë³ííÿ ïî ðåìîíòó 
òà óòðèìàííþ àâòîìîá³ëüíèõ øëÿõ³â òà ñïîðóä íà 
íèõ Äàðíèöüêîãî ðàéîíó» çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ 
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ âèðîáíè÷î¿ áàçè 
íà âóë. Òåïëîâîçí³é, 9-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà (Ä-7777). (Â³ä 04.01.2017 08/231-29/ÏÐ).

86) Ïðî ïåðåäà÷ó ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎ-
ÌÓ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ «ÏÎ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÓ ²ÍÑÓË²Í²Â 
«²ÍÄÀÐ» çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà 
îáñëóãîâóâàííÿ îá’ºêò³â ï³äïðèºìñòâà íà âóë. 
Çðîøóâàëüí³é, 5 ó Äàðíè¬öüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. 
(Ä-8154). (Â³ä 15.05.2017 ¹08/231-1287/ÏÐ).

87) Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÒÎÂÀ-
ÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ 
«ÑÒÎËÈ×ÍÀ ÏÐÎÅÊÒÍÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß» äëÿ îáñëó-
ãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ áàãàòîêâàðòèðíîãî 
æèòëîâîãî áóäèíêó ó ïðîâ. Äåëåãàòñüêîìó, 6 
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(ë³òåðà «À») ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. 
(Ä-8030). (Â³ä 18.05.2017 ¹08/231-1318/ÏÐ).

88) Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ 
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «²ÍÂÅÑÒ-ÑÒÐÎÉ ÃÐÓÏ» çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿, áóä³âíèöòâà, 
åêñïëóàòàö³¿ ³ îáñëóãîâóâàííÿ ñêëàäñüêèõ ïðè-
ì³ùåíü òà âèðîáíèöòâà â³ò÷èçíÿíîãî åëåêòðî-
îáëàäíàííÿ íà âóë. Ñóìñüê³é, 3 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà. (À-22761). (Â³ä 04.01.2017 
¹ 08/231-24/ÏÐ).

89) Ïðî ïåðåäà÷ó ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅ-
ÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÃÐÀÄÅË» çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿, åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü òîðã³âë³ íà ïðîñï. Îáî-
ëîíñüêîìó, 52-á â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.
(Ä-7603). (Â³ä 26.04.2017 ¹08/231-1086/ÏÐ).

90) Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ 
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÏÐÎÌÅÊÎÑÒÀÉË» çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 
íåæèòëîâèõ áóä³âåëü íà âóë. Êàíàëüí³é, 2 ó 
Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (À-23427). (Â³ä 
24.05.2017 ¹08/231-1343/ÏÐ).

91) Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàä-
ñüê³é îðãàí³çàö³¿ «Êè¿âñüêèé öåíòð êóëüòóðè òà 
îñâ³òè» äëÿ áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ íåæèò-
ëîâî¿ áóä³âë³ (òâîð÷³ ìàéñòåðí³) íà âóë. Îëåñÿ 
Ãîí÷àðà, 39 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. 
(Ä-6858). (Â³ä 01.06.2017 ¹08/231-1389/ÏÐ).

92) Ïðî ïåðåäà÷ó ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅ-
ÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÍÎÂÎÏÅ×ÅÐÑÜÊÈÉ 
ÏÎÑÀÄ» çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà 
îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ìàéíîâîãî 
êîìïëåêñó íà âóë. ²îàííà Ïàâëà II (âóë. Ïàòð³ñà 
Ëóìóìáè), 5 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. 
(Ä-7793). (Â³ä 18.05.2017 ¹08/231-1319/ÏÐ).

93) Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïðî-
ìèñëîâî-òåõí³÷í³é êîìïàí³¿ ó âèãëÿä³ òîâàðèñòâà 
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÀÃÐÎÌÀÒ» 
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü 
òîðãîâî-ñêëàäñüêîãî òà ãðîìàäñüêî-îô³ñíîãî 
ïðèçíà÷åííÿ íà âóë. Àêàäåì³êà Áóëàõîâñüêîãî, 
4 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Ä-7203). 
(Â³ä 12.05.2017 ¹08/231-1271/ÏÐ).

94) Ïðî ïåðåäà÷ó ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎ-
ÌÓ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ «ÍÅÎ Â²ÒÀ» çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ âèðîáíè÷î¿ 
áàçè íà ïðîñï. Ñîáîðíîñò³, 19 ó Äí³ïðîâñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Ä-8096). (Â³ä 10.05.2017 
¹08/231-1190/ÏÐ).

95) Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÒÎÂÀ-
ÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ 
«ÀÃÐÎ-ÒÅÐÌ²Í» äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-
âàííÿ áàçè â³äïî÷èíêó íà âóë. Ë³ñîâ³é-Êîçèíñüê³é, 
16 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (À-21214). 
(Â³ä 12.10.2016 ¹08/231-4267/ÏÐ).

96) Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðî-
ìàäÿíèíó Êíèæíèêó Áîðèñó Ñàìó³ëîâè÷ó äëÿ 
ðåêîíñòðóêö³¿, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 
áóä³âë³ ìåäè÷íîãî çàêëàäó íà âóë. Òèìîô³ÿ Øàì-
ðèëà, 7-à ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.
(À-23267). (Â³ä 13.04.2017 ¹08/231-997/ÏÐ).

97) Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÒÎÂÀ-
ÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ 
«ÀÂÂ²ÑÌÀ» äëÿ áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ 
îô³ñíîãî öåíòðó íà âóë. Ìèõàéë³âñüê³é, 18-æ ó 
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (À-23051). 
(Â³ä 24.01.2017 ¹08/231-286/ÏÐ).

98) Ïðî ïåðåäà÷ó ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó 
òîâàðèñòâó «Õîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ «Êè¿âì³ñüêáóä» 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ 
òà îáñëóãîâóâàííÿ ðåêðåàö³éíî-îçäîðîâ÷îãî 
êîìïëåêñó, áëàãîóñòðîþ òà îçåëåíåííÿ òåðèòîð³¿ 
íà âóë. Ãàìàðíèêà, 34, 36 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà. (Ä-7208). (Â³ä 30.11.2016 ¹08/231-
4767/ÏÐ).

99) Ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîðã³-
âåëüíî-êîìåðö³éíîìó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ 
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Êîñìîñ ËÒÄ» äëÿ åêñïëóàòàö³¿ 
òà îáñëóãîâóâàííÿ ìàãàçèíó íà âóë. Àêàäåì³êà 
Êîðîëüîâà, 9 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
(Ä-7229). (Â³ä 24.10.2016 08/231-4417/ÏÐ).

100) Ïðî ïåðåäà÷ó Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÓ 3 100% 
²ÍÎÇÅÌÍÈÌÈ ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ßÌÈ «Á²ËËÀ-ÓÊÐÀ-
¯ÍÀ» çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà 
îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíîãî öåíòðó ç àâòî-
ñòîÿíêîþ íà ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêîìó, 56-à ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ä-7451). (Â³ä 
21.11.2016 ¹ 08/231-4684/ÏÐ).

101) Ïðî ïåðåäà÷ó ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅ-
ÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «Ô²ÐÎÑ» çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âë³ 
êàôå íà âóë. Áåðåçíÿê³âñüê³é, 16 ó Äí³ïðîâñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (Ä-7196). (Â³ä 17.05.2016 
¹ 08/231-2178/ÏÐ).

102) Ïðî ïîíîâëåííÿ äîãîâîðó îðåíäè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ «ÑËÀÂÓÒÀ» äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿, 
åêñïëóàòàö³¿ ³ îáñëóãîâóâàííÿ àâòîçàïðàâíî¿ 
ñòàíö³¿ ç îáñëóãîâóþ÷èì êîìïëåêñîì òà äëÿ 
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ ³ îáñëóãîâóâàííÿ 
ïàâ³ëüéîíó ç ïðîäàæó â³ò÷èçíÿíèõ àâòîìîá³ë³â 
ç â³äêðèòîþ àâòîñòîÿíêîþ íà Äí³ïðîâñüê³é íà-
áåðåæí³é, 17 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. 
(À-22639). (Â³ä 21.11.2016 ¹ 08/231-4680/ÏÐ).

103) Ïðî ïîíîâëåííÿ îáñëóãîâóþ÷îìó êîîïå-
ðàòèâó «ÄÐÓÆÁÀ» äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ãàðàæ³â 
íà âóë. Òèðàñïîëüñüê³é, 12 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà. (À-22354). (Â³ä 03.10.2016 
¹ 08/231-4086/ÏÐ).

104) Ïðî ïîíîâëåííÿ äåðæàâíîìó ï³äïðèºì-
ñòâó «Äåðæàâíèé åêñïåðòíèé öåíòð» Ì³í³ñòåðñòâà 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè äîãîâîðó îðåíäè 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ îá’ºêòà 
íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà ï³ä ðîçì³ùåííÿ 
äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Äåðæàâíèé ôàðìà-
êîëîã³÷íèé öåíòð» òà ìåäèêî-ðåàá³ë³òàö³éíîãî 
öåíòðó íà âóë. Ñìîëåíñüê³é, 10 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà òà âíåñåííÿ çì³í äî íüîãî. 
 (À-22301) (Â³ä 22.11.2016 ¹ 08/231-4696/ÏÐ).

105) Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äîãîâîðó îðåíäè 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 30.12.2011 ¹ 82-6-00634, 
óêëàäåíîãî ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà 
òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ 
«ÄÍ²ÏÐÎ ÄÅÂÅËÎÏÌÅÍÒ ÏÀÐÒÍÅÐÇ». (À-22612). 
(Â³ä 30.08.2016 ¹ 08/231 -Ç604/ÏÐ).

106) Ïðî çì³íó âèäó âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ 
«ÀÒÏ-13057-7» äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà 
îáñëóãîâóâàííÿ áàãàòîôóíêö³îíàëüíîãî êîìï-
ëåêñó íà âóë. Áåðåæàíñüê³é, 15 â Îáîëîíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà òà âíåñåííÿ çì³í äî äîãîâî-
ðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.(À-23335). (Â³ä 
20.04.2017 ¹ 08/231-1019/ÏÐ).

107) Ïðî âíåñåííÿ çì³í ó ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 10.03.2016 ¹ 197/197 «Ïðî 
ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíàì 
Äåíèñåíêó Âàñèëþ Ôåäîðîâè÷ó òà Äåíèñåíêó 
Îëåêñ³þ Âàñèëüîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ãîðüêîãî, 36 ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» (À-22837). 
(Â³ä 09.11.2016 ¹ 08/231-4555/ÏÐ).

108) Ïðî âíåñåííÿ çì³í ó äîäàòîê äî ð³øåííÿ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 02.04.2009 ¹ 261/1317 
«Ïðî ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä â Îáîëîíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà» (À-22876). (Â³ä 14.11.2016 
¹ 08/231-4615/ÏÐ).

109) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ 
ä³ëÿíîê Íàö³îíàëüíîìó ìåìîð³àëüíîìó êîìïëåêñó 
Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³-Ìóçåé Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³ 
íà Àëå¿ Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³ â³ä ïëîù³ Ìàéäàí 
Íåçàëåæíîñò³ äî Àëå¿ Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³, 3-5 
ó Ïå÷åðñüêîìó òà Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîíàõ 
ì. Êèºâà äëÿ îáëàøòóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ ï³øî-
õ³äíî¿ çîíè, áëàãîóñòðîþ òà îçåëåíåííÿ òåðèòîð³¿ 
ó ñêëàä³ ìåìîð³àëüíî-ìóçåéíîãî êîìïëåêñó. 
(Ê-30023). (Â³ä 24.05.2017 ¹ 08/231-1342/ÏÐ).

110) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåê-
òó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
Óêðà¿íñüêîìó äåðæàâíîìó öåíòðó ïîçàøê³ëüíî¿ 
îñâ³òè íà Êëîâñüêîìó óçâîç³, 8 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âë³ 
ïîçàøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó (Ê-29095). (Â³ä 
09.03.2017 ¹ 08/231-705/ÏÐ).

111) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó 
«Óêðïðîìàâòîøèíîðåìîíò» íà ïðîñï. Ñòåïàíà 
Áàíäåðè, 5 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ 
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü òà ñïîðóä 
àäì³í³ñòðàòèâíîãî òà ãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ. (Ê-29836). (Â³ä 12.05.2017 ¹ 08/231-1249/ÏÐ).

112) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó 
«Êîíöåðí Ãàëíàôòîãàç» íà âóë. Àêàäåì³êà Çà-
áîëîòíîãî ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ 
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òðàíñïîðòíî¿ ³íô-
ðàñòðóêòóðè (â’¿çä³â, âè¿çä³â äî ÀÇÊ).  (Ê-29850). 
(Â³ä 15.05.2017 ¹ 08/231-1288/ÏÐ).

113) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó 
«Êîíöåðí Ãàëíàôòîãàç» íà âóë. Àêàäåì³êà Çàáî-
ëîòíîãî (ç áîêó Ôåîôàí³¿ â íàïðÿìêó Ñòîëè÷íîãî 
øîñå) ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òðàíñïîðòíî¿ ³íô-
ðàñòðóêòóðè (â’¿çä³â, âè¿çä³â äî ÀÇÊ).  (Ê-29849). 
(Â³ä 23.05.2017 ¹ 08/231-1336/ÏÐ).

114) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ 
«Åíåðãîâåíòèëÿö³ÿ» íà âóë. Ìàãí³òîãîðñüê³é ó 
Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ âëàøòóâàííÿ 
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè (çà¿çäó òà âè¿çäó 
äî âèðîáíè÷î¿ áàçè, ãîñòüîâî¿ àâòîñòîÿíêè). 
(Ê-27088). (Â³ä 25.08.2016 ¹ 08/231-3553/ÏÐ).

115) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî 
óòðèìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Îáîëîíñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà á³ëÿ îçåðà «Êèðèë³âñüêå» â 
Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ óòðèìàííÿ 
òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü çàãàëüíî-
ãî êîðèñòóâàííÿ (Ê-27202). (Â³ä 13.09.2016 
¹ 08/231-3817/ÏÐ).

116) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî 
óòðèìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Ñâÿòîøèíñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà íà ðîç³ âóë. Àêàäåì³êà ªôðå-
ìîâà òà âóë. ×îðíîáèëüñüêî¿ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ óòðèìàííÿ òà áëàãîóñòðîþ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ òåðèòîð³¿ (Ê-27208). (Â³ä 04.10.2016 
¹ 08/231-4114/ÏÐ).

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

118) Ïðî ïîãîäæåííÿ òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ 
³ç çåìëåóñòðîþ ùîäî ïîä³ëó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ì³æ âóë. Ëåí³íà òà âóë. Òîëñòîãî ó ñ. Òðîºùèíà 
ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ï³äïðèºìñòâà 
«Âåðòèêàëü» «Áëàãîä³éíîãî ôîíäó «Äçâ³í íà-
ä³¿» äëÿ áóä³âíèöòâà ³íäèâ³äóàëüíèõ áóäèíê³â 
êîòåäæíîãî òèïó. (À-21226). (Â³ä 16.08.2016 
¹ 08/231-3459/ÏÐ).

119) Ïðî íàäàííÿ çãîäè íà ïîä³ë çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè íà âóë. Äåãòÿð³âñüê³é, 5-7, 7-à, âóë. Êî-
ïåðíèêà, 12-à, 12 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. 
Êèºâà. (À-22336). (Â³ä 20.04.2016 ¹08/231-
1938/ÏÐ).

120) Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ 
ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³éñüêîâ³é 
÷àñòèí³ 3030 Íàö³îíàëüíî¿ ãâàðä³¿ Óêðà¿íè äëÿ 
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ìàéíîâîãî 
êîìïëåêñó â³éñüêîâîãî ì³ñòå÷êà íà âóë. Áîðèñ-
ï³ëüñüê³é, 67 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
(Ä-7619). (Â³ä 07.03.2017 ¹ 08/231-686/ÏÐ).

121) Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ 
ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³éñüêîâ³é 
÷àñòèí³ 3030 Íàö³îíàëüíî¿ ãâàðä³¿ Óêðà¿íè äëÿ 
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä 
àâòîïàðêó â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè íà âóë. Íàðîäíîãî 
îïîë÷åííÿ, 12-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. 
(À-12780). (Â³ä 06.03.2017 ¹ 08/231-644/ÏÐ).

122) Ïðî ïîãîäæåííÿ òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ 
³ç çåìëåóñòðîþ ùîäî ïîä³ëó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
íà âóë. Ïîïóäðåíêà, 7-á ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ «Ìàðí³ê» äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-
âàííÿ ³ñíóþ÷îãî êàôå (À-21437). (Â³ä 24.03.2016 
¹ 08/231-1471/ÏÐ).

123) Ïðî çàòâåðäæåííÿ äåòàëüíîãî ïëàíó òå-
ðèòîð³¿ â ðàéîí³ Äí³ïðîâñüêî¿ íàáåðåæíî¿, âóëèö³ 
Çäîëáóí³âñüêî¿, ïðîñïåêòó Ïåòðà Ãðèãîðåíêà â 
Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. (Â³ä 23.05.2017 
¹08/231-1333/ÏÐ).

124) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Êîâàëü Â³ò³ Âàñèë³âí³ íà 
âóë. Ö³ëèíí³é, 18 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä  (Ê-27172). (Â³ä 
30.08.2016 ¹ 08/231-3623/ÏÐ).

125) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ãðèùåíêó Ìèêîë³ Ôåäîñî-
âè÷ó íà âóë. Áðîä³âñüê³é, 82-á ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ 
æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä 
(Ê-25325). (Â³ä 27.04.2016 ¹ 08/231-2032/ÏÐ).

126) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Êîçëåíêó Ñåðã³þ Ñåðã³éî-
âè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ 
æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä. 
(Ê-28826). (Â³ä 23.03.2017 ¹ 08/231 -796/ÏÐ).

127) Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Áîíäàðåíêó Îëåêñàíäðó 
ßêîâè÷ó ó ïðîâ. 7-ìó Ñàäîâîìó, 24 ó Äåñíÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îá-
ñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä. (Ê-29337). (Â³ä 21.03.2017 
¹ 08/231-767/ÏÐ).

128) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Òðàñêîâñüêîìó 
Îëåêñ³þ Ïàâëîâè÷ó íà âóë. Îñ³íí³é, á³ëÿ áóä. ¹ 56 
ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó 
(Ê-27958). (Â³ä 08.11.2016 ¹ 08/231-4542/ÏÐ).

129) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Òðàñêîâñüêîìó 
Îëåêñ³þ Ïàâëîâè÷ó íà âóë. Îáóõ³âñüê³é, á³ëÿ 
áóä. ¹ 117 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà 
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó 
(Ê-27959). (Â³ä 31.10.2016 ¹ 08/231-4477/ÏÐ).

130) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Äåì÷åíêó ªâãåíó 
ßêîâè÷ó íà âóë. Ìàðêà ×åðåìøèíè, 14-à ó Äí³-
ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ 
îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-28743). (Â³ä 07.02.2017 
¹ 08/231 -Ç75/ÏÐ).

131) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ëóê’ÿíöåâó 
Ìèêîë³ Ìèõàéëîâè÷ó íà âóë. Ìàëüîâíè÷³é ó 
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà äëÿ áó-
ä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-27962). (Â³ä 
01.11.2016 ¹ 08/231-4489/ÏÐ).

132) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ãðèøêî Íàòàë³¿ 
Âàëåð³¿âí³ íà âóë. 211-ò³é Ñàäîâ³é, ä³ë. 1 ó Äí³ïðîâ-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ âåäåííÿ ñàä³âíèöòâà 
(Ê-27465). (Â³ä 29.09.2016 ¹ 08/231-4045/ÏÐ).

133) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Òåðåõîâ³é ªâãåí³¿ 
Îëåêñàíäð³âí³ ó ïðîâ. Òîáîëüñüêîìó ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ³ 
îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-28523). (Â³ä 11.01.2017 
¹ 08/231-102/ÏÐ).

134) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Äóáðîâ³é Íàòàë³¿ 
Âîëîäèìèð³âí³ íà âóë. 206-ò³é À Ñàäîâ³é, ä³ë. 9 
ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ âåäåííÿ 
ñàä³âíèöòâà (Ê-27462). (Â³ä 02.11.2016 ¹ 08/231-
4496/ÏÐ).

135) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Âäîâè÷åíêó 
Àíäð³þ Àíàòîë³éîâè÷ó íà âóë. Ìàðêà ×åðåìøèíè 
ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ ³íäèâ³äó-
àëüíîãî äà÷íîãî áóä³âíèöòâà (Ê-27455). (Â³ä 
27.09.2016 ¹ 08/231-3973/ÏÐ).

136) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Òâåðäîõë³á Ñâ³òëàí³ 
Îëåêñàíäð³âí³ íà âóë. Êîòîâñüêîãî ó Øåâ÷åí-
ê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî 
äà÷íîãî áóä³âíèöòâà (Ê-27581). (Â³ä 27.09.2016 
¹ 08/231-3972/ÏÐ).

137) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâå-
äåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ëèñàêó 
Îëåêñàíäðó ²âàíîâè÷ó ó Äîêó÷àºâñüêîìó òóï³êó ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà 
³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-27466). (Â³ä 04.10.2016 
¹ 08/231 -4110/ÏÐ).

138) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ñòåïàíåíêó 
Ñåðã³þ Îëåêñàíäðîâè÷ó íà âóë. Êðàéí³é ó Äåñ-
íÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà 
îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-27771). (Â³ä 08.11.2016 
¹ 08/231-4541/ÏÐ).

139) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ïîçíÿêó Îëåê-
ñàíäðó Â³êòîðîâè÷ó íà óçâîç³ Ëèñîã³ðñüêîìó ó 
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ ³íäèâ³äóàëü-
íîãî æèòëîâîãî, ãàðàæíîãî ³ äà÷íîãî áóä³âíèöòâà 
(Ê-27309). (Â³ä 31.10.2016 ¹ 08/231-4482/ÏÐ).

140) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ ßí÷³âñüê³é Ëþäìèë³ 
Ôåäîð³âí³ íà âóë. Ñèìèðåíêà ó Ñâÿòîøèíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà ãàðàæà 
 (Ê-27906). (Â³ä 25.10.2016 ¹ 08/231-4445/ÏÐ).

141) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâå-
äåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Á³ëîóñó 
Ðóñëàíó Ìèêîëàéîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà 
³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-28597). (Â³ä 17.01.2017 
¹ 08/231-211/ÏÐ).

142) Ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ñàâ÷åíêó Âî-
ëîäèìèðó Ãðèãîðîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà 
³ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-28733). (Â³ä 17.01.2017 
¹ 08/231-194/ÏÐ).

143) Ïðî â³äìîâó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ 
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ìåòåîð ËÒÄ» â ïîíîâëåíí³ 
äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³â-
íèöòâà îô³ñíî-ãîòåëüíîãî êîìïëåêñó ç òîðãî-
âåëüíî-ðîçâàæàëüíèìè çàêëàäàìè ³ ïàðê³íãîì 
íà âóë. Ìèêîëè Âàñèëåíêà, 2 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà. (À-21847). (Â³ä 18.08.2016 
¹ 08/231-3493/ÏÐ).

144) Ïðî ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó îðåíäè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 13.04.2006 ¹ 66-6-00348, 
óêëàäåíîãî ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà 
òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ 
«ÊÀÒÅÍÀ». (Â³ä 09.12.2016 ¹ 08/231 -4870/ÏÐ).

145) Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹415/1280 «Ïðî 
çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî îðåíäó ìàé-
íà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà». (Â³ä 
08.06.2017 ¹08/231-1448/ÏÐ).

146) Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23 ÷åðâíÿ 2011 ðîêó ¹242/5629 
«Ïðî âñòàíîâëåííÿ ì³ñöåâèõ ïîäàòê³â ³ çáîð³â ó 
ì. Êèºâ³». (Â³ä 13.06.2017 ¹08/231-1470/ÏÐ).

147) ²íôîðìàö³éíà äîâ³äêà ùîäî ä³ÿëüíîñò³ 
òèì÷àñîâî¿ êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü 
ïåðåâ³ðêè ä³ÿëüíîñò³ àâòîçàïðàâíèõ ñòàíö³é (â 
òîìó ÷èñë³ ãàçîâèõ), íaôòocxoâèù (òåpìiíaë³â)
ía òåðèòîð³¿ ì. Êèºâà.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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№83 (4996)

Про продаж земельної ділянки 
громадянину Шустеру Віктору Феліксовичу 

для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі 
адміністративно-офісного призначення 
на вул. Богдана Хмельницького, 62 
у Шевченківському районі м. Києва 

Рішення Київської міської ради № 658/2820 від 6 липня 2017 року
Відповідно до статей 9, 120, 123, 128 Земельного кодексу України, статей 30, 50 Закону України «Про землеустрій» 

та пункту 3 прикінцевих та перехідних положень Закону України від 06.09.2012 №5245-VI «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 проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки та враховуючи лист громадянина Шустера Віктора Феліксовича від 03.06.2016 
№ 08/111-6969, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про продаж земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю «ІТЕК ЛТД» 
для експлуатації та обслуговування існуючого кафе з 

літнім майданчиком на вул. Ушинського, 1-б 
у Солом’янському районі м. Києва 

Рішення Київської міської ради № 659/2821 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 №5245-VI «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:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî 
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (êàäàñòðîâèé 
íîìåð 8000000000:88:199:0080) ãðîìàäÿíèíó 
Øóñòåðó Â³êòîðó Ôåë³êñîâè÷ó äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ 
íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ ï³ä àäì³í³ñòðàòèâíó (îô³ñíó) 
ç ïîäàëüøèìè ¿¿ åêñïëóàòàö³ºþ òà îáñëóãîâó-
âàííÿì íà âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 62 ó 
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ 
çåìåëü - çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáó-
äîâè, ñïðàâà Ä-6973).

2. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøîâó 
îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (êàäàñòðîâèé íî-
ìåð 8000000000:88:199:0080) íà âóë. Áîãäàíà 
Õìåëüíèöüêîãî, 62 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà (ñïðàâà ¹ ª-1317).

3. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó 
ðîçì³ð³ 2 450 299,00 ãðí (äâà ì³ëüéîíè ÷îòèðèñòà 
ï’ÿòäåñÿò òèñÿ÷ äâ³ñò³ äåâ’ÿíîñòî äåâ’ÿòü ãðèâåíü 
00 êîï³éîê) íà ï³äñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ 
îö³íêè (âèñíîâîê ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè â³ä 23.03.2017).

4. Ïðîäàòè ãðîìàäÿíèíó Øóñòåðó Â³êòîðó Ôå-
ë³êñîâè÷ó çåìåëüíó ä³ëÿíêó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:88:199:0080) 
ïëîùåþ 0,0341 ãà çà 2 450 299,00 ãðí (äâà ì³ëü-
éîíè ÷îòèðèñòà ï’ÿòäåñÿò òèñÿ÷ äâ³ñò³ äåâ’ÿíîñòî 
äåâ’ÿòü ãðèâåíü 00 êîï³éîê) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà 
îáñëóãîâóâàííÿ íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ àäì³í³ñòðà-
òèâíî-îô³ñíîãî ïðèçíà÷åííÿ íà âóë. Áîãäàíà 
Õìåëüíèöüêîãî, 62 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà.

5. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó ãðîìàäÿíèíó 
Øóñòåðó Â³êòîðó Ôåë³êñîâè÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
íà âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 62 ó Øåâ÷åí-
ê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (çã³äíî ç äîäàòêîì).

6. Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
ï³äãîòóâàòè â äâîòèæíåâèé òåðì³í íåîáõ³äí³ 
ìàòåð³àëè äëÿ îôîðìëåííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-
ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:88:199:0080) ïëîùåþ  0,0341 ãà íà 
âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 62 ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì.Êèºâà çà ö³íîþ òà íà óìîâàõ, 
âèçíà÷åíèõ öèì ð³øåííÿì.

7. Ãðîìàäÿíèíó Øóñòåðó Â³êòîðó Ôåë³êñîâè÷ó:
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-
ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà çà óìîâè ñïëàòè 
ïîêóïöåì ïîâíî¿ ö³íè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, à òàêîæ 
ïåí³ (ó ðàç³ íàÿâíîñò³) â³äïîâ³äíî äî ïóíêò³â 7-9 
óìîâ ïðîäàæó, çàòâåðäæåíèõ öèì ð³øåííÿì.

9. Ïîïåðåäèòè ãðîìàäÿíèíà Øóñòåðà Â³êòîðà 
Ôåë³êñîâè÷à, ùî 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. Âíåñòè çì³íè äî «Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çåëå-
íî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ 
ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é 
÷àñòèí³ ì³ñòà», çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹806/3381, 
â ÷àñòèí³ âèêëþ÷åííÿ ç ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ 
òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà, 
ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíó-
âàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ 2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó 
(êàäàñòðîâèé ïîìåð 8000000000:72:084:0011) 
ïëîùåþ 0,0200 ãà íà âóë. Óøèíñüêîãî, 1-á ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøîâó 
îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:72:084:0011) íà âóë. Óøèíñüêîãî, 
1-á ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (ñïðàâà 
¹ ª-1383).

3. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó 
ðîçì³ð³ 810 298,00 ãðí (â³ñ³ìñîò äåñÿòü òèñÿ÷ 
äâ³ñò³ äåâ’ÿíîñòî â³ñ³ì ãðèâåíü 00 êîï³éîê) íà 
ï³äñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè (âèñíîâîê 
ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 
05.04.2017).

4. Ïðîäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ «²ÒÅÊ ËÒÄ» çåìåëüíó ä³ëÿíêó 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:72:084:0011) ïëîùåþ 0,0200 ãà 
çà 810 298,00 ãðí (â³ñ³ìñîò äåñÿòü òèñÿ÷ äâ³ñò³ 
äåâ’ÿíîñòî â³ñ³ì ãðèâåíü 00 êîï³éîê) äëÿ åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ³ñíóþ÷îãî êàôå ç 
ë³òí³ì ìàéäàí÷èêîì íà âóë. Óøèíñüêîãî, 1-á ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó òîâàðèñòâó ç îá-
ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «²ÒÅÊ ËÒÄ» çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè íà âóë. Óøèíñüêîãî, 1-á 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 8000000000:72:084:0011) 

ïëîùåþ 0,0200 ãà íà âóë. Óøèíñüêîãî, 1-á ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ö³íîþ òà íà 
óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ öèì ð³øåííÿì.

7. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ 
«²ÒÅÊ ËÒÄ»:

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 «²ÒÅÊ ËÒÄ», 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

Додаток 
до рішення Київської міської ради

від 06.07.2017 № 658/2820
УМОВИ 

продажу громадянину Шустеру Віктору Феліксовичу земельної ділянки 
на вул. Богдана Хмельницького, 62 у Шевченківському 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 óêëàäàííÿ 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 Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä 
05.02.2013 ¹ 1274/0/12/19-13, â³ä 19.08.2013 ¹ 14533/0/12/09-13 òà â³ä 26.08.2014 ¹ 8314/0/12-
1/09-14, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä 24.07.2013 ¹2595, Ì³í³ñòåðñòâà 
êóëüòóðè Óêðà¿íè â³ä 25.07.2013 ¹ 2278/10/61-13 òà â³ä 06.02.2014 ¹363/10/61-14, Äåïàðòàìåíòó 
êóëüòóðè â³ä 04.05.2016 ¹ 060-3219.

5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.
6. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðìëåííÿ 

äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíî-
äàâñòâîì Óêðà¿íè.

7. Çàðàõóâàòè äî ñóì, ÿê³ ïîêóïåöü ìàº ñïëàòèòè çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àâàíñ ó ñóì³ 576 641,40 ãðí 
(ï’ÿòñîò ñ³ìäåñÿò ø³ñòü òèñÿ÷ ø³ñòñîò ñîðîê îäíà ãðèâíÿ 40 êîï³éîê), ñïëà÷åíèé â³äïîâ³äíî äî äî-
ãîâîðó ¹8 â³ä 27.10.2014. Ðåøòà âàðòîñò³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ñóì³ 1 873 657,60 ãðí (îäèí ì³ëüéîí 
â³ñ³ìñîò ñ³ìäåñÿò òðè òèñÿ÷³ ø³ñòñîò ï’ÿòäåñÿò ñ³ì ãðèâåíü 60 êîï³éîê) ñïëà÷óºòüñÿ ïðîòÿãîì 10 
áàíê³âñüêèõ äí³â â³ä äíÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó.

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

Додаток 
до рішення Київської міської ради

від 06.07.2017 № 659/2821
УМОВИ

продажу товариству з обмеженою відповідальністю «ІТЕК ЛТД» 
земельної ділянки на вул. Ушинського, 1-б 

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 çà 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 ëèñò³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä 
23.10.2001 ¹ 18-11388.

5. Ìàéíîâî-ïðàâîâ³ ïèòàííÿ âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.
6. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðìëåííÿ 

äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíî-
äàâñòâîì Óêðà¿íè.

7. Çàðàõóâàòè äî ñóì, ÿê³ ïîêóïåöü ìàº ñïëàòèòè çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àâàíñ ó ñóì³ 261 109,96 ãðí 
(äâ³ñò³ ø³ñòäåñÿò îäíà òèñÿ÷à ñòî äåâ’ÿòü ãðèâåíü 96 êîï³éîê), ñïëà÷åíèé â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó 
¹ 8 â³ä 27.10.2016. Ðåøòà âàðòîñò³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ñóì³ 549 188,04 ãðí (ï’ÿòñîò ñîðîê äåâ’ÿòü 
òèñÿ÷ ñòî â³ñ³ìäåñÿò â³ñ³ì ãðèâåíü 04 êîï³éêè) 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 
274 594,02 ãðí (äâ³ñò³ ñ³ìäåñÿò ÷îòèðè òèñÿ÷³ ï’ÿòñîò äåâ’ÿíîñòî ÷îòèðè ãðèâí³ 02 êîï³éêè);

- ðåøòà âàðòîñò³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ñóì³ 274 594,02 ãðí (äâ³ñò³ ñ³ìäåñÿò ÷îòèðè òèñÿ÷³ ï’ÿòñîò 
äåâ’ÿíîñòî ÷îòèðè ãðèâí³ 02 êîï³éêè) ñïëà÷óºòüñÿ ó ðîçñòðî÷êó ïðîòÿãîì îäíîãî ðîêó ð³âíèìè 
÷àñòèíàìè ç íàñòóïíîãî ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà ì³ñÿöåì, â ÿêîìó çä³éñíåíî ïåðøèé ïëàò³æ, àëå íå 
ï³çí³øå í³æ äî 25 ÷èñëà êîæíîãî ì³ñÿöÿ.

8. Ðîçì³ð ïëàòåæó âèçíà÷àºòüñÿ ³ç óðàõóâàííÿì 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.

9. 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 âèçíà÷àòèìåòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ³íäåêñó ³íôëÿö³¿ çà 
ïåð³îä ç ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàâ ï³ñëÿ ñïëàòè ïåðøîãî âíåñêó, ïî ì³ñÿöü, ùî ïåðåäóº ì³ñÿöþ âíåñåííÿ 
îñòàííüîãî (äîñòðîêîâîãî) ïëàòåæó.

10. 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.
11. 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.

12. 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.

13. 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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- 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);

- 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.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про поновлення 
обслуговуючому кооперативу «ДРУЖБА» договору оренди 

земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування гаражів на вул. Тираспольській, 12 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 677/2839 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 кому-
нальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 
враховуючи звернення обслуговуючого кооперативу «ДРУЖБА» від 25.03.2016 № КОП-0843, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про внесення змін 
до рішення Київської міської ради 

від 10.03.2016 № 197/197 «Про приватизацію 
земельної ділянки громадянам Денисенку Василю 
Федоровичу та Денисенку Олексію Васильовичу 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 

на вул. Горького, 36 у Солом’янському районі 
м. Києва»

Рішення Київської міської ради № 678/2840 від 6 липня 2017 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, у зв’язку з переходом права власності 

на житловий будинок, враховуючи звернення громадянки Машкової Любові Василівни від 09.09.2016 та рішення 
Київської міської ради від 03.09.2015 № 944/1808 «Про перейменування вулиць, площ, провулків та проспектів у 
місті Києві», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про зміну виду використання земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю 

«АТП-13057-7» для будівництва, експлуатації 
та обслуговування багатофункціонального комплексу 

на вул. Бережанській, 15 в Оболонському районі м. Києва 
та внесення змін до договору оренди земельної ділянки

Рішення Київської міської ради № 690/2852 від 6 липня 2017 року
Відповідно до статей 9, 20, 83, 93, 186 Земельного кодексу України, статті 30 Закону України «Про оренду землі», 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 
комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи висновок Департаменту містобудування та архітектури від 13.02.2017 № 1010/0/12-4/19-17, розглянувши 
звернення товариства з обмеженою відповідальністю «АТП-13057-7» від 09.03.2017 та технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про прийняття за основу проекту рішення Київської 
міської ради «Про озеленення міста Києва»
Рішення Київської міської ради № 608/2770 від 22 червня 2017 року

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини шістнадцятої статті 
35 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 N 579/579, 
Київська міська рада вирішила:

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 635/2797 від 22 червня 2017 року

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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про внесення змін 
у додаток до рішення Київської міської ради 

від 02.04.2009 № 261/1317 «Про приватизацію 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування 
житлових будинків, господарських будівель і споруд 

в Оболонському районі м. Києва»
Рішення Київської міської ради № 679/2841 від 6 липня 2017 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, пункту 3 прикінцевих та перехідних 
положень Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої 
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з переходом права власності на частину 
житлового будинку та враховуючи звернення громадян Фесенко Ельвіри Мирагаївни, Василяк Анжели Михайлівни, 
Алексейчука Бориса Васильовича від 03.08.2016, від 11.10.2016, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Ïîíîâèòè íà 3 ðîêè äîãîâ³ð îðåíäè 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 13.04.2006 ¹91-6-
00562 ïëîùåþ 1,3177 ãà (êàäàñòðîâèé íî-
ìåð 8000000000:91:129:0002), óêëàäåíèé ì³æ 
Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà îáñëóãîâóþ÷èì 
êîîïåðàòèâîì «ÄÐÓÆÁÀ» äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà 
îáñëóãîâóâàííÿ ãàðàæ³â íà âóë.Òèðàñïîëüñüê³é, 
12 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (ñïðàâà 
À-22354).

2. Âñòàíîâèòè, ùî ðîçì³ð ð³÷íî¿ îðåíäíî¿ 
ïëàòè, âèçíà÷åíèé â äîãîâîð³ îðåíäè çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè â³ä 13.04.2006 ¹ 91-6-00562, ï³äëÿãàº 
ïðèâåäåííþ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî íîðì çàêîíî-
äàâñòâà.

3. Îáñëóãîâóþ÷îìó êîîïåðàòèâó «ÄÐÓÆÁÀ»:
3.1. 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-

äàòêîâî¿ óãîäè ïðî ïîíîâëåííÿ äîãîâîðó îðåíäè 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 13.04.2006 ¹ 91-6-00562.

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñò³ 
Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 01.07.2016 
¹ 057041-12649.

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. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â³ä 10.03.2016 ¹ 197/197 «Ïðî ïðèâàòèçà-
ö³þ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíàì Äåíèñåíêó 
Âàñèëþ Ôåäîðîâè÷ó òà Äåíèñåíêó Îëåêñ³þ 
Âàñèëüîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ 
æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ 
ñïîðóä íà âóë.Ãîðüêîãî, 36 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà», à ñàìå:

- ñëîâà «Äåíèñåíêó Âàñèëþ Ôåäîðîâè÷ó» 
çàì³íèòè ñëîâàìè «Ìàøêîâ³é Ëþáîâ³ Âàñèë³âí³»;

- ñëîâà «âóë. Ãîðüêîãî» çàì³íèòè ñëîâàìè 
«âóë. Àíàòîë³ÿ Ëóïèíîñà» (À-22837).

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-
ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ) 
ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) 
òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ 
«ÀÒÏ-13057-7» äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà 
îáñëóãîâóâàííÿ áàãàòîôóíêö³îíàëüíîãî êîìï-
ëåêñó íà âóë. Áåðåæàíñüê³é, 15 â Îáîëîíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà (ñïðàâà À-23335).

2. Çì³íèòè âèä âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè ïëîùåþ 2,3916 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:78:018:0010) íà âóë. Áåðåæàíñüê³é, 15 
â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ÿêà ïåðåáóâàº â 
îðåíä³ òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ 
«ÀÒÏ-13057-7», ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ÿêîþ ïîñâ³ä-
÷åíî äîãîâîðîì îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 
05.12.2006 ¹ 78-6-00397 (ç³ çì³íàìè, âíåñåíèìè 
óãîäîþ ïðî ïîíîâëåííÿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 30.06.2015 ¹ 174), òà äîçâîëèòè 
¿¿ âèêîðèñòàííÿ äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà 
îáñëóãîâóâàííÿ áàãàòîôóíêö³îíàëüíîãî êîìïëåêñó 
â ìåæàõ êàòåãîð³¿ çåìåëü æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ 
çàáóäîâè (êîä ÊÂÖÏÇ 03.07).

3. Âíåñòè çì³íè äî äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè â³ä 05.12.2006 ¹ 78-6-00397 (ç³ çì³íàìè, 
âíåñåíèìè óãîäîþ ïðî ïîíîâëåííÿ äîãîâî-
ðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 30.06.2015 
¹ 174), à ñàìå:

- ó ïóíêò³ 2.1 ñëîâà «äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíî-ðîç-
âàæàëüíîãî êîìïëåêñó» çàì³íèòè ñëîâàìè «äëÿ 
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 
áàãàòîôóíêö³îíàëüíîãî êîìïëåêñó».

4. Âñòàíîâèòè, ùî ðîçì³ð ð³÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè, 
âèçíà÷åíî¿ â äîãîâîð³ îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
â³ä 05.12.2006 ¹ 78-6-00397 (ç³ çì³íàìè, âíåñå-
íèìè óãîäîþ ïðî ïîíîâëåííÿ äîãîâîðó îðåíäè 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 30.06.2015 ¹174), 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. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ 
«ÀÒÏ-13057-7»:

5.1. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòàìåíòó 
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà÷åí³ ÷èííèì 
çàêîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äî-
äàòêîâî¿ óãîäè ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äîãîâîðó 
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 05.12.2006 ¹ 78-
6-00397 (ç³ çì³íàìè, âíåñåíèìè óãîäîþ ïðî 
ïîíîâëåííÿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
â³ä 30.06.2015 ¹ 174).

5.2. 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.

5.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó âèñíîâêó 
Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè 
â³ä 13.02.2017 ¹ 1010/0/12-4/19-17.

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

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

6. 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.

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

1. Ïðèéíÿòè çà îñíîâó ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Ïðî îçåëåíåííÿ ì³ñòà Êèºâà».

2. Ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç 
ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè òà ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìó-
íàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî 

êîìïëåêñó äîîïðàöþâàòè çàçíà÷åíèé ïðîåêò 
ð³øåííÿ òà âèíåñòè éîãî íà ðîçãëÿä ïëåíàðíîãî 
çàñ³äàííÿ ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

 
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà

Â. Êëè÷êî

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

2. Øåâ÷åíê³âñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ óêëàñòè â óñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó äîãîâ³ð îðåíäè íåæèòëîâèõ 
ïðèì³ùåíü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-

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

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

 
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà

Â. Êëè÷êî

1. Âíåñòè çì³íè ó äîäàòîê äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 02.04.2009 ¹ 261/1317 «Ïðî 
ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà», à ñàìå:

- íàçâó äðóãî¿ ãðàôè âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿: 
Êàäàñòðîâèé íîìåð çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê;

- ó äðóã³é ãðàô³ ïåðøî¿ ïîçèö³¿ öèôðè «85:068:014» 
çàì³íèòè öèôðàìè «8000000000:85:068:0015»;

- ó ï’ÿò³é ãðàô³ ÷åòâåðòî¿ ïîçèö³¿ ñëîâà «Àíòè-
ïîâà Êëàâä³ÿ Êîñòÿíòèí³âíà» âèêëþ÷èòè;

- ó øîñò³é ãðàô³ ïåðøî¿ ïîçèö³¿ ñëîâà òà 
öèôðè «âóë. ×åðâîíîôëîòñüêà, 32» çàì³íèòè 
ñëîâàìè òà öèôðàìè «âóë. Ìàêñèìåíêà Ôå-
äîðà, 32»;

- ñüîìó ãðàôó ïåðøî¿ ïîçèö³¿ âèêëàñòè ó 
òàê³é ðåäàêö³¿:

«- 39/80 â³ä 0,1000;
- 9/80 â³ä 0,1000;

- 16/40 â³ä 0,1000» (ñïðàâà ¹ À-22876).
2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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Про передачу в оренду 
без проведення конкурсу нежитлових приміщень 
комунальної власності територіальної громади 

міста Києва
Рішення Київської міської ради № 636/2798 від 22 червня 2017 року

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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання дозволу комунальній організації 
«Київмедспецтранс» на списання шляхом ліквідації 

транспортних засобів
Рішення Київської міської ради № 639/2801 від 22 червня 2017 року

Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 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 лист 
комунальної організації «Київмедспецтранс» від 07 листопада 2016 року № 1572-1, лист Департаменту охорони 
здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28 грудня 2016 
року № 061-16930/08, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про передачу в оренду 
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 
єдиному претенденту на право оренди

Рішення Київської міської ради № 637/2799 від 22 червня 2017 року
Відповідно до статей 760 - 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», По-
ложення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради 
від 21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою забезпечення ефективного використання нежитлових приміщень 
комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи те, що за результатами вивчення попиту 
на об’єкт оренди подано одну заяву, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

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

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

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

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

 
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà

Â. Êëè÷êî

1. Íàäàòè äîçâ³ë êîìóíàëüí³é îðãàí³çàö³¿ 
«Êè¿âìåäñïåöòðàíñ» íà ñïèñàííÿ øëÿõîì ë³ê-
â³äàö³¿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ÿê³ íàëåæàòü äî 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Çîáîâ’ÿçàòè êîìóíàëüíó îðãàí³çàö³þ «Êè-
¿âìåäñïåöòðàíñ» âèêîðèñòàòè ïðèäàòíå îáëàä-
íàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, äîçâ³ë íà ñïèñàííÿ 
øëÿõîì ë³êâ³äàö³¿ ÿêèõ íàäàºòüñÿ äëÿ ðåìîíòó 
³íøèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, à íåïðèäàòí³ äåòàë³ 

òà ìàòåð³àëè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çäàòè 
ï³äïðèºìñòâàì, ÿê³ çä³éñíþþòü çá³ð âòîðèííî¿ 
ñèðîâèíè ç ïîäàëüøèì ñïðÿìóâàííÿì âèðó÷åíèõ 
êîøò³â äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

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

 
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà

Â. Êëè÷êî

1. Ïåðåäàòè â îðåíäó ºäèíîìó ïðåòåí-
äåíòó íà ïðàâî îðåíäè íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåí-
íÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç äîäàòêîì äî 
öüîãî ð³øåííÿ.

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

íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç 
ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

 
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà

Â. Êëè÷êî

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 22.06.2017 року № 635/2797
Нежитлові приміщення комунальної власності 

територіальної громади міста Києва, які передаються в оренду 
без проведення конкурсу

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 22.06.2017 року № 636/2798
Нежитлові приміщення 

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

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 22.06.2017 року № 639/2801
Транспортні засоби,

які належать до комунальної власності територіальної громади міста 
Києва, дозвіл на списання шляхом ліквідації яких надається комунальній 

організації «Київмедспецтранс»

№ 
п/п

Найменування транспортних засобів та їх технічна 
характеристика

Рік ви-
пуску

Первісна 
балансова 

вартість, грн

Залишкова 
балансова 
вартість, 

грн

Підстава для списання

1 2 3 4 5 6

1 ГАЗ 3110, реєстраційний № 24248КА, двигун 
№ 0083011, шасі/кузов № Y6C311000Y0370641, 
пробіг 866368 км

2000 25997,0 0,0 Акт на списання автотранспорт-
них засобів від 04.11.2016 № 111

2 ГАЗ 3110, реєстраційний № 25696КА, двигун 
№ 0071283, шасі/кузов № Y6C311000Y0362806, 
пробіг 738581 км

2000 25997,0 0,0 Акт на списання автотранспорт-
них засобів від 04.11.2016 № 110

3 ГАЗ 3110, реєстраційний № 25690КА, двигун 
№ 0048050, шасі/кузов № Y6C311000Y0362797, 
пробіг 479296 км

2000 25997,0 0,0 Акт на списання автотранспорт-
них засобів від 04.11.2016 № 109

4 ГАЗ 27051 С, реєстраційний № 24103КА, двигун 
№ 10042314, шасі/кузов № Y6C27050010000441, 
пробіг 764248 км

2001 46800,0 0,0 Акт на списання автотранспорт-
них засобів від 04.11.2016 № 108

5 ГАЗ 32214, реєстраційний № 36273КА, двигун 
№ 0206072, шасі/кузов № XTH27050020246095, 
пробіг 472571 км

2002 54078,0 0,0 Акт на списання автотранспорт-
них засобів від 04.11.2016 № 107

6 ГАЗ 32214, реєстраційний № 38241КА, двигун 
№ 0204754, шасі/кузов № XTH27050020245446, 
пробіг 434711 км

2002 54078,0 0,0 Акт на списання автотранспорт-
них засобів від 04.11.2016 № 106

7 ГАЗ 32214, реєстраційний № 37565КА, двигун 
№ 0207138, шасі/кузов № XTH27050020246453, 
пробіг 688934 км

2002 54078,0 0,0 Акт на списання автотранспорт-
них засобів від 04.11.2016 № 105

8 ГАЗ 32214, реєстраційний № 38238КА, двигун 
№ 20207636, шасі/кузов № XTH27050020246661, 
пробіг 414633 км

2002 54078,0 0,0 Акт на списання автотранспорт-
них засобів від 04.11.2016 № 104

9 ГАЗ 32214, реєстраційний № 07907КА, двигун 
№ FW0024848, шасі/кузов № XTH322140W0072999, 
пробіг 355963 км

1998 44381,0 0,0 Акт на списання автотранспорт-
них засобів від 04.11.2016 № 103

10 ГАЗ 32214, реєстраційний № 38249КА, двигун 
№ 20206415, шасі/кузов № XTH27050020246276, 
пробіг 794409 км

2002 54078,0 0,0 Акт на списання автотранспорт-
них засобів від 04.11.2016 № 102

11 ГАЗ 32214, реєстраційний № 38240КА, двигун 
№ 20206408, шасі/кузов № XTH27050020246243, 
пробіг 668220 км

2002 54078,0 0,0 Акт на списання автотранспорт-
них засобів від 04.11.2016 № 101

12 ГАЗ 2705 АШМД ТД, реєстраційний 
№ 28610КА, двигун № 50701854, шасі/кузов 
№ XTH27050030319965, пробіг 588622 км

2003 59540,0 0,0 Акт на списання автотранспорт-
них засобів від 04.11.2016 № 114

13 ГАЗ 3110, реєстраційний № 24643КА, двигун 
№ 50002384, шасі/кузов № Y6C311000Y0379539, 
пробіг 864750 км

2000 25997,0 0,0 Акт на списання автотранспорт-
них засобів від 04.11.2016 № 100

14 ГАЗ 3110, реєстраційний № 26025КА, двигун 
№ 0094571, шасі/кузов № Y6C311000Y0370684, 
пробіг 837997 км

2000 25997,0 0,0 Акт на списання автотранспорт-
них засобів від 04.11.2016 № 99

15 ГАЗ 32214, реєстраційний № 11036КА, двигун 
№ 0006179, шасі/кузов № XTH322140W0065086, 
пробіг 696866 км

1997 35757,0 0,0 Акт на списання автотранспорт-
них засобів від 04.11.2016 № 113

16 ГАЗ 32214, реєстраційний № 10273КА, двигун 
№ 0056175, шасі/кузов № XTH322140V0044254, 
пробіг 643499 км

1997 43882,0 0,0 Акт на списання автотранспорт-
них засобів від 04.11.2016 № 112

№ 
п/п

Повна назва орендаря, його форма 
власності та форма фінансування

Адреса та характеристика 
об’єкта нерухомості

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

Ставка 
орендної 
плати 
у %

Строк, 
на який 
укладаєть-
ся договір 
оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – СОЛОМ’ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ –- КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ 
СОЛОМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА»

1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
«СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ АФГА-
НІСТАНУ СОЛОМ’ЯНСЬКОГО 
РАЙОНУ М. КИЄВА (ВОЇНІВ-ІН-
ТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ)»

Форма власності – приватна 

Форма фінансування – членські 
внески

ВУЛ. ОЧАКІВСЬКА, 
№ 3/8 
Солом’янський район 

Житловий – 5-поверхо-
вий будинок 

1 поверх 
Нежитлові приміщення 
Площа – 211,70 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ НА ПЛОЩІ, ЯКА НЕ 
ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ПРО-
ВАДЖЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ
- 20,0 кв. м
- 33,0 кв. м 
Нежитлові приміщення 
1 поверх 
Площа – 53,0 кв. м

1 %
4 %

2 роки 
364 дні

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

№ 
п/п

Повна назва орендаря, 
його форма власності та 
форма фінансування

Адреса та харак-
теристика об’єкта 
нерухомості

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

Орендна 
плата

Строк, 
на який 
укладається 
договір 
оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ - Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ - комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району 
м. Києва»

1. Громадська організація 
«Спілка інвалідів «СПІВ-
ДРУЖНІСТЬ» 

Форма власності – при-
ватна 

Форма фінансування – 
змішана

вул. Ольжича, 14-б 

Шевченківський район 

Житловий будинок – 
5-поверховий 

Площа – 2631,00 кв. м

Розміщення громадської організації, яка 
здійснює безкоштовну психологічну, соціальну 
допомогу, реабілітацію та адаптацію інвалідів 
АТО, на площі, яка становить до 100 кв. м та 
не використовується для провадження підпри-
ємницької діяльності 

цоколь 
Площа - 99,6 кв. м

1 грн 
на рік

2 роки 
364 дні

17 ГАЗ 27051С, реєстраційний № 09296КА, двигун 
№ 10042107, шасі/кузов № X6C27050010000429, 
пробіг 770604 км

2001 46800,0 0,0 Акт на списання автотранспорт-
них засобів від 04.11.2016 № 98

18 ГАЗ 32214, реєстраційний № 07905КА, двигун 
№ 0011572, шасі/кузов № XTH322140W0067293, 
пробіг 784952 км

1998 44381,0 0,0 Акт на списання автотранспорт-
них засобів від 04.11.2016 № 97

19 FENIX BJ1049, реєстраційний № АА6689АК, дви-
гун № 408870, шасі/кузов № Y6LV8JD664L000177, 
пробіг 419705 км

2004 153916,0 0,0 Акт на списання автотранспорт-
них засобів від 04.11.2016 № 96

20 ГАЗ 5327, реєстраційний № 9900КИН, двигун 
№ 0151689, шасі/кузов № 1290699, пробіг 347316 км

1989 25051,0 0,0 Акт на списання автотранспорт-
них засобів від 04.11.2016 № 95

21 ЛАЗ А073 (рентгенустановка), реєстраційний 
№ 15393КА, двигун № б/н, шасі/кузов № W0000004, 
пробіг 84105 км

1998 65791,0 0,0 Акт на списання автотранспорт-
них засобів від 04.11.2016 № 94

22 ГАЗ 3307, реєстраційний № 18017КА, двигун 
№ 187204, шасі/кузов № XTH330700N1449128, 
пробіг 113318 км

1992 31576,0 0,0 Акт на списання автотранспорт-
них засобів від 04.11.2016 № 93

23 ГАЗ 32214, реєстраційний № 37572КА, двигун 
№ 0207277, шасі/кузов № XTH27050020246459, 
пробіг 550079 км

2002 54078,0 0,0 Акт на списання автотранспорт-
них засобів від 04.11.2016 № 92

24 ГАЗ 3110, реєстраційний № 25703КА, двигун 
№ 0070852, шасі/кузов № Y6C311000Y0361702, 
пробіг 490795 км

2000 25997,0 0,0 Акт на списання автотранспорт-
них засобів від 04.11.2016 № 91

25 ГАЗ 3110, реєстраційний № 31732КА, двигун 
№ 0006301, шасі/кузов № Y7F31100010002103, 
пробіг 466351 км

2001 30158,0 0,0 Акт на списання автотранспорт-
них засобів від 04.11.2016 № 90

26 ГАЗ 32214, реєстраційний № 38293КА, двигун 
№ 0206055, шасі/кузов № XTH27050020246092, 
пробіг 461945 км

2002 54078,0 0,0 Акт на списання автотранспорт-
них засобів від 04.11.2016 № 89

27 ВАЗ 21043, реєстраційний № АА3899АВ, двигун 
№ 7600227, шасі/кузов № ХТК21043040018055, 
пробіг 287871 км

2004 28026,0 0,0 Акт на списання автотранспорт-
них засобів від 04.11.2016 № 88
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Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

Українському державному центру позашкільної освіти 
на Кловському узвозі, 8 у Печерському районі м. Києва 

для експлуатації та обслуговування будівлі 
позашкільного навчального закладу

Рішення Київської міської ради № 680/2842 від 06 липня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки Українському державному центру позашкільної освіти на Кловському узвозі, 8 у Печерському районі м.Києва 
та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності пунктом 34 
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
Óêðà¿íñüêîìó äåðæàâíîìó öåíòðó ïîçàøê³ëüíî¿ 
îñâ³òè íà Êëîâñüêîìó óçâîç³, 8 ó Ïå÷åðñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,61 ãà 
(çåìåëüíà ä³ëÿíêà äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³) â ïî-
ñò³éíå êîðèñòóâàííÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ áóä³âë³ ïîçàøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî 
çàêëàäó çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî 
ð³øåííÿ) (Ê-29095).

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 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 22.06.2017 р. № 637/2799
Нежитлові приміщення комунальної власності 

територіальної громади міста Києва, які передаються в оренду 
єдиному претенденту на право оренди

№ 
п/п

Повна назва орендаря, його 
форма власності та форма 
фінансування

Адреса об’єкта нерухомості та 
загальна площа

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

Ставка 
оренд-
ної 
плати

Строк, на який 
укладається до-
говір оренди

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

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ - ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ПСИХІАТРІЯ» У МІСТІ КИЄВІ

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІКОВЕ-
РІ ЛАЙФ» 
(Код ЄДРПОУ 41038753) 

Форма власності - приватна 

Форма господарювання - го-
спрозрахункова

Кирилівська вул., 103-а, к. 1 

ПОДІЛЬСЬКИЙ район, 

НЕЖИЛИЙ БУДИНОК (КАПІ-
ТАЛЬНИЙ), 

ЛІКУВАЛЬНИЙ КОРПУС, 
Загальна площа - 23505,4 кв. м

Розміщення приватного 
закладу охорони здоров’я 
(реабілітація наркоза-
лежних) 

1 поверх 
площа - 310,45 кв. м

10 % 2 роки 
364 дні

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки публічному 
акціонерному товариству «Укрпромавтошиноремонт» 
на просп. Степана Бандери, 5 в Оболонському районі 
м. Києва для експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд адміністративного та господарського призначення
Рішення Київської міської ради № 681/2843 від 06 липня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки публічному акціонерному товариству «Укрпромавтошиноремонт» на просп. Степана Бандери, 5 в Обо-
лонському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 83, 123, 124 Земельного кодексу України, 
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної 
та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Óêðïðîì-
àâòîøèíîðåìîíò» íà ïðîñï. Ñòåïàíà Áàíäåðè, 
5 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,62 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â 
îðåíäó íà 15 ðîê³â äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä àäì³í³ñòðàòèâíîãî òà 
ãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ çã³äíî ç ïëàíîì-
ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-29836).

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 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

Про внесення змін у додаток до рішення 
Київської міської ради від 23.02.2017 №950/1954 

«Про передачу в оренду нежитлових приміщень 
комунальної власності територіальної громади 

міста Києва єдиному претенденту на право оренди»
Рішення Київської міської ради № 722/2884 від 06 липня 2017 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою виправлення технічної помилки, 
допущеної при оформленні рішення Київської міської ради, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Ó ãðàô³ 6 ïîçèö³¿ 1 äîäàòêà äî ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23.02.2017 ¹950/1954 
«Ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà ºäèíîìó ïðåòåíäåíòó íà ïðàâî 
îðåíäè» öèôðè òà ñëîâî «10 ðîê³â» çàì³íèòè 
öèôðàìè òà ñëîâàìè «2 ðîêè 364 äí³».

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки публічному 
акціонерному товариству «Концерн Галнафтогаз» 

на вул. Академіка Заболотного 
у Голосіївському районі м. Києва 

для експлуатації та обслуговування транспортної 
інфраструктури (в’їздів, виїздів до АЗК)

Рішення Київської міської ради № 682/2844 від 06 липня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки публічному акціонерному товариству «Концерн Галнафтогаз» на вул. Академіка Заболотного у Голосіївському 
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 83, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної 
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська 
міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Êîíöåðí 
Ãàëíàôòîãàç» íà âóë. Àêàäåì³êà Çàáîëîòíîãî ó 
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,0819 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà 
Êèºâà) â îðåíäó íà 10 ðîê³â äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà 
îáñëóãîâóâàííÿ òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè 
(â’¿çä³â, âè¿çä³â äî ÀÇÊ) çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ 
(äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-29850).

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 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю «Енерговентиляція» 

на вул. Магнітогорській у Деснянському районі м. Києва 
для будівництва, обслуговування 

та ремонту транспортної інфраструктури 
(заїзду та виїзду до виробничої бази, 

гостьової автостоянки)
Рішення Київської міської ради № 684/2846 від 06 липня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «Енерговентиляція» на вул. Магнітогорській у Деснянському районі 
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 83, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», 
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ 
«Åíåðãîâåíòèëÿö³ÿ» íà âóë. Ìàãí³òîãîðñüê³é 
ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì.Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,07 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
â îðåíäó íà 5 ðîê³â äëÿ áóä³âíèöòâà, îáñëóãîâó-
âàííÿ òà ðåìîíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè 
(çà¿çäó òà âè¿çäó äî âèðîáíè÷î¿ áàçè, ãîñòüîâî¿ 
àâòîñòîÿíêè) çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê 
äî ð³øåííÿ) (Ê-27088).

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 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 
публічному акціонерному товариству 

«Концерн Галнафтогаз» 
на вул. Академіка Заболотного 

(з боку Феофанії в напрямку Столичного шосе) 
у Голосіївському районі м. Києва 

для експлуатації та обслуговування 
транспортної інфраструктури 

(в’їздів, виїздів до АЗК)
Рішення Київської міської ради № 683/2845 від 06 липня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки публічному акціонерному товариству «Концерн Галнафтогаз» на вул. Академіка Заболотного (з боку Феофанії 
в напрямку Столичного шосе) у Голосіївському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 83, 123, 
124 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Êîíöåðí 
Ãàëíàôòîãàç» íà âóë. Àêàäåì³êà Çàáîëîòíîãî (ç 
áîêó Ôåîôàí³¿ â íàïðÿìêó Ñòîëè÷íîãî øîñå) ó 
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,1402 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà 
Êèºâà) â îðåíäó íà 10 ðîê³â äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà 
îáñëóãîâóâàííÿ òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè 
(â’¿çä³â, âè¿çä³â äî ÀÇÊ) çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ 
(äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-29849).

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 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про внесення змін до розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 24 вересня 2014 року 
№ 1055 «Про встановлення тарифів на платні послуги 
зі стоматологічної допомоги, які надаються державними 
та комунальними закладами охорони здоров’я у м. Києві»

Розпорядження № 847 від 17 липня 2017 року
Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про 

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

1. Äîïîâíèòè ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 24 âåðåñíÿ 2014 
ðîêó ¹ 1055 «Ïðî âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà 
ïëàòí³ ïîñëóãè ç³ ñòîìàòîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè, 
ÿê³ íàäàþòüñÿ äåðæàâíèìè òà êîìóíàëüíèìè 
çàêëàäàìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ó ì. Êèºâ³», çà-
ðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó 
ì³ñò³ Êèºâ³ 07 æîâòíÿ 2014 ðîêó çà ¹ 33/1086, 
íîâèì ïóíêòîì 35 òàêîãî çì³ñòó:

«35. Âñòàíîâèòè Òàðèôè íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç³ 
ñòîìàòîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè, ÿê³ íàäàº Äåðæàâ-

íèé çàêëàä «Ñïåö³àë³çîâàíà ìåäèêî-ñàí³òàðíà 
÷àñòèíà ¹ 11 Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
Óêðà¿íè», ùî äîäàþòüñÿ».

Ó çâ’ÿçêó öèì ïóíêòè 35-37 ââàæàòè â³äïî-
â³äíî ïóíêòàìè 36-38.

2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ 
éîãî îïðèëþäíåííÿ.

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Зареєстровано в Головному територіальному
управлінні юстиції у місті Києві
02 серпня 2017 року № 148/1740

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

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

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 17 липня 2017 року № 847)

Зареєстровано в Головному територіальному
управлінні юстиції у місті Києві
02 серпня 2017 року № 148/1740

Тарифи
на платні послуги зі стоматологічної допомоги, 

які надає Державний заклад  
«Спеціалізована медико-санітарна частина № 11 

Міністерства охорони здоров’я України»
№ Код послуги Найменування послуги Тариф за 1 послугу, грн 

(без ПДВ)

1 2 3 4

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

1.1. Терапевтична стоматологія

1.1.1 113 Рентгенографія зубів 41,60

1.1.2 290 Лікування гострих форм стоматиту (ГГС, РГС, кандідоз, 
травматичне ушкодження тощо) 59,60

1.1.3 291 Лікування одного зуба при глибокому карієсі (без накла-
дання пломби) 88,00

1.1.4 292 Лікування одного зуба при поверхневому і середньому 
карієсі (без накладання пломби) 53,00

1.1.5 293 Медикаментозне лікування перекоронариту (1 процедура) 81,80

1.1.6 294 Медикаментозне лікування хейліту (1 процедура) 55,20

1.1.7 295
Накладання пломби при лікуванні карієсу та його усклад-
нень із композитного матеріалу типу «Альфа-дент» при 
реставрації до 1/3 коронки зуба (лікування зуба та знеболю-
вання сплачується додатково)

99,60

1.1.8 296
Накладання пломби при лікуванні карієсу та його усклад-
нень із композитного матеріалу типу «Альфа-дент» при 
реставрації до 2/3 коронки зуба (лікування зуба та знеболю-
вання сплачується додатково)

113,50

1.1.9 297
Накладання пломби при лікуванні карієсу та його усклад-
нень із світлополімерного матеріалу типу «Харизма» при 
реставрації до 1/3 коронки зуба (лікування зуба та знеболю-
вання сплачується додатково)

186,60

1.1.10 298
Накладання пломби при лікуванні карієсу та його усклад-
нень із світлополімерного матеріалу типу «Харизма» при 
реставрації до 2/3 коронки зуба (лікування зуба та знеболю-
вання сплачується додатково)

258,00

1.1.11 299
Накладання пломби при лікуванні карієсу та його усклад-
нень із склоіномерного матеріалу типу «Коре Джен» при 
реставрації до 1/3 коронки зуба (лікування зуба та знеболю-
вання сплачується додатково)

106,80

1.1.12 300
Накладання пломби при лікуванні карієсу та його усклад-
нень із склоіномерного матеріалу типу «Коре Джен» при 
реставрації до 2/3 коронки зуба (лікування зуба та знеболю-
вання сплачується додатково)

154,40

1.1.13 301 Розпломбування кореневого каналу зуба, запломбованого 
пастою, що полімеризується, або цементом 230,00

1.1.14 302 Флюоризація зубів 63,00

1.1.15 303 Алерготести 32,80

1.1.16 304 Аналіз ортопантограми, панорамної рентгенограми, 
томограми 52,60

1.1.17 305 Аналіз прицільної рентгенограми 26,30

1.1.18 316 Видалення постійної пломби 53,00

1.1.19 317 Видалення тимчасової пломби 18,90

1.1.20 319 Визначення патологічної рухомості зубів 25,00

1.1.21 339 Екстирпація пульпи з одного кореня зуба 28,80

1.1.22 341 Закриття перфорації каналу зуба або перфорації дна 
пульпової камери 44,20

1.1.23 345 Знеболювання інфільтраційне анестетиком типу «Септа-
нест» 43,00

1.1.24 346 Знеболювання інфільтраційне анестетиком типу «Ультра-
каїн» 52,60

1.1.25 347 Знеболювання провідникове анестетиком типу «Септанест» 69,30

1.1.26 348 Знеболювання провідникове анестетиком типу «Ультракаїн» 78,90

1.1.27 358 Зняття зубного каменю, нальоту за допомогою ультразвуко-
вого апарата з усіх зубів 205,50

1.1.28 359 Зняття зубного каменю, нальоту інструментальним спосо-
бом з усіх зубів 275,70

1.1.29 362 Зняття м’якого зубного нальоту з усіх зубів 75,70

1.1.30 371 Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу 
зуба 43,30

1.1.31 383
Консультація хворого (запис огляду та поради, наданої на 
прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем, для спеціальної 
оцінки стану та подальшого лікування)

78,80

1.1.32 412 Навчання гігієні ротової порожнини 38,60

1.1.33 413 Накладання тимчасової пломби 19,70

1.1.34 417 Огляд порожнини рота, визначення пародонтологічного 
статусу 56,60

1.1.35 437 Пломбування одного каналу коріння зуба пастою, що по-
лімеризується, та гутаперчевими штифтами 54,90

1.1.36 406 Лікування захворювань пародонту: накладання лікувальної 
пов’язки на ясна та зубоясневі кишені (1 відвідування) 57,40

1.1.37 428
Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, 
фізичних обстежень, запланованої програми діагностики 
та лікування)

44,90

2. Протезування зубне

2.1. Ортопедична стоматологія

2.1.1 113 Рентгенографія зубів 41,60

2.1.2 303 Алерготести 32,80

2.1.3 304 Аналіз ортопантограми, панорамної рентгенограми, 
томограми 52,60

2.1.4 305 Аналіз прицільної рентгенограми 26,30

2.1.5 307 Бюгельний протез (з корекцією) на вогнетривкій моделі з 
замковим кріпленням 2874,00

2.1.6 308 Бюгельний протез (з корекцією) на вогнетривкій моделі з 
пластмасовими зубами 2306,90

2.1.7 309 Бюгельний протез (з корекцією) на гіпсовій моделі з пласт-
масовими зубами 1824,30

2.1.8 310 Вибіркове пришліфування зубів (як самостійний вид до-
помоги) 268,20

2.1.9 311 Виготовлення анкерного штифту 341,20

2.1.10 312 Виготовлення діагностичних моделей щелеп 99,90

2.1.11 313 Виготовлення і установка гнутого кламера зі сталі 25,70

2.1.12 314 Виготовлення індивідуальної ложки з базисної пластмаси 158,40

2.1.13 315 Виготовлення індивідуальної ложки з самотвердіючої 
пластмаси 162,80

2.1.14 318 Визначення висоти нижньої частини обличчя 25,00

2.1.15 321 Визначення ступеня рухомості зубів 26,60

2.1.16 323 Визначення центральної оклюзії 123,00

2.1.17 324 Відгалуження із хромокобальтового сплаву 93,40

2.1.18 325
Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за 
допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів, пластма-
си, композитного матеріалу

434,50

2.1.19 326
Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за 
допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів та світло-
полімерного матеріалу

492,90

2.1.20 327
Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за 
допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів, пластмаси 
або композитного матеріалу

278,80

2.1.21 329 Припасування та фіксація вкладок за Блеком з І по IV класи 277,30

2.1.22 333 Вогнетривка модель 191,10

2.1.23 334 Лагодження знімних протезів: два переломи на одному 
базисі 181,70

2.1.24 336 Дуга верхня задня із хромокобальтового сплаву 348,10

2.1.25 337 Дуга верхня передня (додаткова) із хромокобальтового 
сплаву 374,90

2.1.26 338 Дуга нижня із хромокобальтового сплаву 401,70

2.1.27 340 Електрофорез кореневих каналів 67,50

2.1.28 343 Захист з пластмасовою фасеткою із хромокобальтового 
сплаву 285,80

2.1.29 344 З’єднання із хромокобальтового сплаву 75,30

2.1.30 349 Знімний безпосередній (імедіат) протез з корекцією 884,70

2.1.31 350 Знімний частковий протез з корекцією протезу з пластма-
совими зубами 901,20

2.1.32 352 Зняття 2 відбитків альгінатними масами 78,40

2.1.33 353 Зняття відбитка гіпсом 64,50

2.1.34 354 Припасування індивідуальної ложки і зняття 2 відбитків 64,30

2.1.35 355 Зняття відбитка масою типу «Упін» 71,50

2.1.36 356 Зняття відбитка силіконовою масою 173,50

2.1.37 357 Зняття вкладки за Блеком (I-IV класу) 125,90

2.1.38 360 Зняття контрольного відбитка (як самостійний вид допо-
моги) 55,90

2.1.39 361 Зняття куксової вкладки із штифтом 50,00

2.1.40 363 Зняття пластмасової коронки 25,00

2.1.41 364 Зняття 2 подвійних відбитків масою типу «Спідекс» 126,40

2.1.42 365 Зняття 2 подвійних відбитків масою типу «Стомафлекс» 141,00
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2.1.43 366 Зняття суцільнолитої коронки 53,90

2.1.44 367 Зняття штампованої коронки 28,90

2.1.45 368 Зуб в частковому протезі з пластмасовими зубами 16,70

2.1.46 369 Виготовлення, кріплення та видалення ізоляції для торуса 32,50

2.1.47 372 Кламер гнутий 7,60

2.1.48 373 Кламер кільцевий із хромокобальтового сплаву 213,00

2.1.49 374 Кламер литий 16,20

2.1.50 375 Кламер одноплечовий (типу Нея) із хромокобальтового 
сплаву 194,30

2.1.51 376 Кламер опорно-утримувальний із хромокобальтового 
сплаву 193,70

2.1.52 377 Кламер подвійний із хромокобальтового сплаву 253,00

2.1.53 378 Кламер Роуча (Т-подібний) із хромокобальтового сплаву 203,00

2.1.54 379 Клінічне перебазування знімного протезу (з корекцією) 295,70

2.1.55 380 Консультація лікаря без додаткового лабораторного до-
слідження 58,80

2.1.56 381 Консультація лікаря з додатковим лабораторним дослі-
дженням 108,70

2.1.57 384
Консультація хворого (запис огляду та поради, наданої на 
прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем, для спеціальної 
оцінки стану та подальшого лікування)

158,90

2.1.58 385 Корекція знімного протеза 72,30

2.1.59 386 Кріплення двох зубів 184,80

2.1.60 387 Кріплення одного зуба 165,80

2.1.61 388 Кріплення одного кламера 174,30

2.1.62 389 Куксова штифтова вкладка 222,90

2.1.63 391 Куксова штифтова вкладка з попереднім вилученням із 
кореня зуба штифтових конструкцій 221,10

2.1.64 392 Кюретаж пародонтальних кишень в області 2 зубів 80,10

2.1.65 393 Лабораторне перебазування знімного протезу (з корекцією) 378,80

2.1.66 394 Лапка шинувальна (зачіпна) із хромокобальтового сплаву 82,70

2.1.67 396 Лита коронка із хромокобальтового сплаву 39,00

2.1.68 397 Лита коронка із хромокобальтового сплаву з пластмасовою 
облицьовкою 44,90

2.1.69 398 Лита металева коронка у мостоподібному протезі 536,90

2.1.70 399 Лита штанга Румпеля зі сталі 101,00

2.1.71 400 Литий зуб зі сталі 31,30

2.1.72 401 Литий зуб зі сталі з пластмасовою фасеткою 39,40

2.1.73 402 Литий зуб із хромокобальтового сплаву 140,30

2.1.74 403 Литий зуб із хромокобальтового сплаву з пластмасовою 
фасеткою 33,00

2.1.75 404 Литий зуб у штампованопаяному мостоподібному протезі 156,40

2.1.76 405 Литий металевий зуб у мостоподібному протезі 161,60

2.1.77 407 Металокерамічна коронка у мостоподібному протезі 976,40

2.1.78 408 Металокерамічний зуб у мостоподібному протезі 680,10

2.1.79 409 Металопластмасова коронка (або композитна) у мостопо-
дібному протезі 662,50

2.1.80 410 Метал опластмасовий зуб (або композитний) у мостоподіб-
ному протезі 459,90

2.1.81 411 Механічне та хімічне розширення облітерованого каналу 
зуба 113,10

2.1.82 414 Накладка оклюзійна із хромокобальтового сплаву 89,60

2.1.83 418 Одиночна лита металева коронка 590,60

2.1.84 420 Одиночна металокерамічна коронка 962,60

2.1.85 423 Одиночна пластмасова коронка 328,50

2.1.86 424 Одиночна штампована металева коронка 230,90

2.1.87 425 Одна ланка багатоланкового кламера із хромокобальтового 
сплаву 92,60

2.1.88 426 Пальпаторне обстеження ротової порожнини 17,60

2.1.89 427 Первинне обстеження хворого (включає запис анамнезу, 
фізичних обстежень, запланованої програми лікування) 47,30

2.1.90 429 Перебазування знімного часткового протеза 100,40

2.1.91 430 Перебазування повного знімного протеза 151,20

2.1.92 431 Перевірка конструкції протеза при повній відсутності зубів 78,80

2.1.93 432 Перевірка конструкції протеза при частковій відсутності 
зубів 41,70

2.1.94 433 Лагодження знімних протезів: перелом базису 116,50

2.1.95 434 Підбір некомплектних зубів 3,80

2.1.96 435 Пластинка піднебінна із хромокобальтового сплаву 559,10

2.1.97 436 Пластинка язикова із хромокобальтового сплаву 523,40

2.1.98 438 Повний знімний протез (пластинковий з корекцією протезу) 
з пластмасовими зубами 867,80

2.1.99 440 Повний протез з пластмасовими зубами з ускладненою по-
становкою зубів в анатомічному артикуляторі 1512,30

2.1.100 441 Повторне цементування коронки 66,50

2.1.101 442 Препарування зуба під вкладки за Блеком з І по IV класи 67,00

2.1.102 443 Припасування та накладання повного знімного протеза з 
металевим базисом 67,00

2.1.103 444 Припасування та накладання знімного протеза при частко-
вій втраті зубів 56,00

2.1.104 445 Припасування та накладання повного знімного пластинча-
того протеза 75,70

2.1.105 446 Припасування твердої ложки на верхню щелепу 46,30

2.1.106 447 Припасування твердої ложки на нижню щелепу 55,80

2.1.107 448 Протез бюгельний складної конструкції (виготовлений на 
вогнетривкій моделі) 159,50

2.1.108 449 Ремонт знімного протеза 108,80

2.1.109 451 Спайка коронок, лапка 40,40

2.1.110 452 Спайка стальних коронок 13,70

2.1.111 453 Тимчасова пластмасова коронка, яка виготовлена одно-
моментно 84,30

2.1.112 454 Фасетка у штампованопаяному мостоподібному протезі 253,20

2.1.113 455 Цементування коронки зі сталі 40,50

2.1.114 456 Шинування 4 зубів шинуючою стрічкою та світлополімер-
ним матеріалом 295,40

2.1.115 457 Штампована бюгельна коронка 437,10

2.1.116 461 Штампована коронка облицьована пластмасою 392,50

2.1.117 462 Штампована коронка облицьована пластмасою у мостопо-
дібному протезі 365,20

2.1.118 463 Штампована коронка у мостоподібному протезі 230,90

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà àïàðàòó 
ª. Ñèòí³÷åíêî

Про прийняття до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва теплових мереж 

ТОВ «ІБК «АЛЬЯНС- ГРУП»
Розпорядження № 817 від 11 липня 2017 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної 
власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної 
інфраструктури», враховуючи звернення ТОВ «ІБК «АЛЬЯНС-ГРУП» (листи від 08 грудня 2016 року № 101216-687 
та від 25 січня 2017 року № 250117-728), протокол загальних зборів учасників ТОВ «ІБК «АЛЬЯНС-ГРУП» від 07 
листопада 2016 року № 07112016/1, з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж:

1. Ïðèéíÿòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ ïåðåäàòè ó 
âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ïóáë³÷íîìó àêö³îíåð-
íîìó òîâàðèñòâó «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ» òåïëîâ³ ìåðåæ³ 
ÒÎÂ «²ÁÊ «ÀËÜßÍÑ-ÃÐÓÏ» çã³äíî ç äîäàòêîì 1 â 
ìåæàõ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ óãîäîþ ùîäî 
ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó óïðàâë³ííÿ òà ðåôîðìóâàííÿ 
åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó ì. Êèºâà â³ä 27 âå-
ðåñíÿ 2001 ðîêó (ç³ çì³íàìè), óêëàäåíîþ ì³æ ÀÊ 
«Êè¿âåíåðãî» òà Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ 
àäì³í³ñòðàö³ºþ.

2. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî äî êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
³ ïåðåäàòè ó âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ïóáë³÷-
íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ» 
òåïëîâ³ ìåðåæ³ ÒÎÂ «²ÁÊ «ÀËÜßÍÑ-ÃÐÓÏ» çã³äíî 
ç äîäàòêîì 2 â ìåæàõ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ 
óãîäîþ ùîäî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó óïðàâë³ííÿ 

òà ðåôîðìóâàííÿ åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó 
ì. Êèºâà â³ä 27 âåðåñíÿ 2001 ðîêó (ç³ çì³íàìè), 
óêëàäåíîþ ì³æ ÀÊ «Êè¿âåíåðãî» òà Êè¿âñüêîþ 
ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ.

3. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
âæèòè çàõîä³â ùîäî ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ òå-
ïëîâèõ ìåðåæ, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêòàõ 1, 2 öüîãî 
ðîçïîðÿäæåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö¿³ çã³äíî ç ðîçïî-
ä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток 1
до розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

11.07.2017 року № 817
Теплові мережі ТОВ «ІБК «АЛЬЯНС-ГРУП», 

які приймаються до комунальної власності територіальної громади 
міста Києва та передаються у володіння та користування 
публічному акціонерному товариству «КИЇВЕНЕРГО»

Назва мереж 
та адреса 

розташування
Тип 

прокладання
Кількість 

камер
Діаметр труб, мм

Довжина тепломереж 
в двотрубному вимірі, 

пог. м Рік 
побудови

Балансова 
вартість 
об’єктів 

передачі, грн 
(без ПДВ)ЦО ГВП ЦО ГВП

Зовнішні позамай-
данчикові теплові 
мережі від ТК-603А/1 
до КП-12 між просп. 
Миколи Бажана та 
вул. Зарічною

ПІТ 3 2 Ø 325/400 - 294,2 2015

2995850,23

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà àïàðàòó 
ª. Ñèòí³÷åíêî

Додаток 2
до розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

11.07.2017 року № 817
Теплові мережі ТОВ «ІБК «АЛЬЯНС-ГРУП», 

які безоплатно приймаються до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва та передаються у володіння та користування 

публічному акціонерному товариству «КИЇВЕНЕРГО»

Назва мереж 
та адреса 

розташування

Тип 
прокла-
дання

Кількість 
камер

Діаметр труб, мм Довжина тепломереж в 
двотрубному вимірі, пог. м Рік 

побудови

Балансова 
вартість 
об’єктів 

передачі, грн 
(без ПДВ)ЦО ГВП ЦО ГВП

Зовнішні внутріш-
ньомайданчикові 
теплові мережі від 
КП-12 до ТК-603А/1-4 
між просп. Миколи 
Бажана 
та вул. Зарічною

ПІТ 1 2 Ø 325/400 - 39,6 - 2015 371085,20

Зовнішні теплові ме-
режі від ТК-603А/1-1 
до житлового 
будинку 
на вул. Зарічній, 1-г

ПІТ - 2 Ø 108/200 - 39 - 2015 80043,61

Зовнішні теплові ме-
режі від ТК-603А/1-2 
до житлового 
будинку 
на вул. Зарічній, 1-в

ПІТ - 2 Ø 108/200 - 7 - 2015 14366,80

Зовнішні теплові ме-
режі від ТК-603А/1-3 
до житлового 
будинку 
на вул. Зарічній, 1-6

ПІТ - 2 Ø 108/200 - 7,2 - 2015 14777,28

Зовнішні теплові ме-
режі від ТК-603А/1-4 
до житлового будин-
ку на просп. Миколи 
Бажана, 1-а

ПІТ - 2 Ø 108/200 - 11,5 - 2015 23602,60

Всього: 503875,49

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà àïàðàòó 
ª. Ñèòí³÷åíêî
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Завершення громадських слухань проекту Детального плану території реструктури-
зації промрайону «Борщагівський-1» в межах проспекту Леся Курбаса, вулиць Героїв 

Космосу, Жмеринська, залізниця у Святошинському районі м. Києва

Департамент містобудування та архітектури виконавчий орган Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) (замовник) та КО «Київгенплан» (Розробник) керуючись статтями 
18, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постановою Кабінету Міністрів 
України від 25 травня 2011 року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських 
слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної до-
кументації на місцевому рівні» повідомляють про завершення процедури громадських слухань 
проекту Детального плану території реструктуризації промрайону «Борщагівський-1» в межах 
проспекту Леся Курбаса, вулиць Героїв Космосу, Жмеринська, залізниці у Святошинському 
районі м. Києва (далі ДПТ).

Зазначений ДПТ розроблено відповідно до Рішення Київської міської ради від 13.11.2013 
№ 10006 «Про затвердження міської програми створення (оновлення) містобудівної докумен-
тації у м. Києві»

Згідно з п. 4 постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555 «Про затвердження 
Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час роз-
роблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні» експозицію матеріалів проекту 
ДПТ і журнал реєстрації пропозицій та зауважень громадян до проекту було розміщено в при-
міщенні Святошинської районної державної адміністрації за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 97. 
Ознайомлення з томами проекту ДПТ відбувалось в Департаменті містобудування та архітектури 
виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) за адресою: м. Київ, 
вул. Хрещатик, 32, 3 поверх, каб. 307 щовівторка з 13.00 до 17.00 та щоп'ятниці з 10.00 до 13.00. 
Розгляд проекту та врахування пропозицій тривав протягом місяця з дня публікації повідомлення 
про початок громадських слухань в газеті «Хрещатик» № 52 (4965) від 18.05.2017 року.

Ознайомитись зі звітом про результати розгляду та врахування пропозицій громадськості, 
юридичних та фізичних осіб, отриманих під час проведення громадських слухань проекту ДПТ, 
можливо на офіційному сайті Департаменту містобудування та архітектури - http://kga.gov.ua/ 
та на сайті КО «Київгенплан» - www.kievgenplan.grad.gov.ua.

Голосіївська районна в м. Києві державна адміністрація має намір передати в оренду нежитлові приміщення за адресами:
- м. Київ, просп. Голосіївський, 84. Загальною площею: 103,0 кв. м. Цільове використання: розміщення складу. 

Термін оренди: 2 роки 364 дні. Вартість об'єкта оренди: 957 600,00 грн (без ПДВ). Орендна плата: 6570,41 грн. без ПДВ 
(коригується на индекс інфляції)

- м. Київ, вул. Тарасівська, 6-А. Загальною площею: 13,80 кв. м. Цільове використання: розміщення громадської 
організації, на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності (заявником на право оренди 
можуть бути запропоновані інші варіанти цільового призначення, в такому випадку стартова орендна плата буде роз-
раховуватись відповідно до більшої орендної ставки). Термін оренди: 2 роки 364 дні. Вартість об'єкта оренди: 309 800,00 
грн (без ПДВ). Орендна плата: 262,30 грн, без ПДВ (коригується на индекс інфляції) Балансоутримувач: Комунальне під-
приємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва», просп. Голосіївський, 
17-б, м. Київ, 03039, тел. (044) 525-19-63, 525-19-17)

Термін прийняття заяв на оренду - протягом 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення оголошення.
Заяви про оренду приймаються за адресою: просп. Голосіївський, 42 каб.216. Довідкову інформацію можна отримати 

за телефонами: 281-66-23, 281-66-24.

Оголошення
про виклик в суд Бондар В'ячеслава Павловича як відповідача у справі

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва знаходиться цивільна справа 
№ 761/12520/17 за позовом Бондар Павла Анатолійовича до Бондар В'ячеслава Павловича про 
визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням.

Розгляд зазначеної справи призначено на 31.08.2017 року о 13.00 год. в Шевченківському ра-
йонному суді м. Києва, каб. 403 (адреса суду: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-а). Суд викликає Бондар 
В'ячеслава Павловича в якості відповідача.

Явка до суду є обов 'язковою.  У разі неявки справа буде розглядатися за наявними у справі доказами.
Суддя А.А. Осаулов

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

про продаж на аукціоні об'єктів приватизації
Об'єкт № 1.
Назва об'єкта: нежитлова будівля загальною площею 176,8 кв.м. 
Адреса: м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 68/18, літ. «А». 
Балансоутримувач: Комунальне підприємство «Київпастранс». 
Відомості про об'єкт приватизації:
Початкова ціна без ПДВ - 2 176 600 (два мільйони сто сімдесят шість тисяч шістсот) 

гривень. ПДВ - 435 320 (чотириста тридцять п'ять тисяч триста двадцять) гривень.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ - 2 611 920 (два мільйони шістсот одинадцять 

тисяч дев'ятсот двадцять) гривень.
Грошові кошти в розмірі 10% початкової ціни з урахуванням ПДВ: 261 192 (двісті 

шістдесят одна тисяча сто дев'яносто дві) гривні.
Об'єкт приватизації розташований в межах земельної ділянки площею 0,23 га (об-

ліковий код 62:010:0114).
Об'єкт № 2.
Назва об'єкта: нежитлова будівля загальною площею 85,1 кв.м. 
Адреса: м. Київ, вул. Кіквідзе, 44-а літ. «А». 
Балансоутримувач: Комунальне підприємство «Київпастранс». 
Відомості про об'єкт приватизації:
Початкова ціна без ПДВ — 1 340 800 (один мільйон триста сорок тисяч вісімсот) 

гривень. ПДВ - 268 160 (двісті шістдесят вісім тисяч сто шістдесят) гривень.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ - 1 608 960 (один мільйон шістсот вісім тисяч 

дев'ятсот шістдесят) гривень.
Грошові кошти в розмірі 10% початкової ціни з урахуванням ПДВ: 160 896 (сто шіст-

десят тисяч вісімсот дев'яносто шість) гривень.
Об'єкт приватизації розташований в межах земельних ділянок:
- площею 0,0743 га (кадастровий номер 8000000000:82:087:0016);
- площею 0,0300 га (обліковий код 82:087:0019).
УМОВИ ПРОДАЖУ:
1. Утримання об'єкта та прилеглої території в належному санітарно-технічному стані.
2. Питання землекористування та землевідведення вирішується новим власником 

самостійно у встановленому чинним законодавством України порядку.
3. Всі витрати пов'язані з укладанням договору купівлі - продажу об'єкта привати-

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

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

5. Аукціон відбудеться 29 серпня 2017 року.
Місце проведення аукціону: 04060, м. Київ, вул. Ольжича, 13, Універсальна товарна 

біржа «Національні ресурси». Початок о 10-00 год. (об'єкт № 1), 10-30 год. (об'єкт № 2).
6. Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: 04060, м. Київ, вул. Ольжича, 

13, Універсальна товарна біржа «Національні ресурси», в понеділок - п'ятницю з 10.00 
до 13.00. Кінцевий термін прийняття заяв - три дні до дати проведення аукціону.

7. Реєстраційний внесок в сумі 17 (сімнадцять) гривень, без ПДВ, сплачується на 
рахунок № 26506011904146 в ПАТ «Укрсоцбанк», код банку: 300023, код ЄДРПОУ: 
32710756, отримувач: Універсальна товарна біржа «Національні ресурси».

8. Грошові кошти в розмірі 10% початкової ціни об'єкта приватизації вносяться на 
рахунок № 26506011904146 в ПАТ «Укрсоцбанк», код банку: 300023, код ЄДРПОУ: 
32710756. отримувач: Універсальна товарна біржа «Національні ресурси».

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

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

11. Ознайомитися з об'єктом можна в робочі дні за адресами їх місця розташування.
12. Одержати додаткову інформацію можна за адресою: 04060, м. Київ, вул. Ольжича. 

13. Універсальна товарна біржа «Національні ресурси», тел. (044) 440-04-64, 440-04-93. 
тел./факс (044) 440-05-12.

Втрачено службове посвідчення Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо 
переміщених осіб України № 92, видане 19 травня 2017 р. на ім'я Радванські Роберт Адальбертович 
(радник заступника Міністра), вважати недійсним.

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує про намір передати в оренду 
приміщення в будівлі СШ №118 за адресою: м. Київ, вул. Тульчинська 5, площа 84,80 кв.м, вартість 
приміщення 1798670,00 грн (без ПДВ), орендна плата 1%, за перший місяць оренди - 17986,70 грн, 
на строк 2 роки 364 дні, для розміщення приватного навчального закладу.

Балансоутримувач - Управління освіти Подільської РДА: м. Київ, вул. Введенська,35, тел. 425-03-60.
Термін прийняття заяв про оренду - 10 робочих днів з дня публікації оголошення.
Заяви про оренду приймаються за адресою: м. Київ, Контрактова пл.,2, Подільська районна в місті 

Києві державна адміністрація. Довідкова інформація за телефоном: 485-18-87.

Деснянський районний суд м. Києва викликає в якості відповідачів Бочарова Ігоря Михайловича, 
Бочарова Анатолія Михайловича в судове засідання, яке призначено на 29.09.2017 року в 15.00 для 
участі у розгляді цивільної справи за позовом Бочарова Михайла Михайловича до Бочарова Ігоря 
Михайловича, Бочарова Анатолія Михайловича, треті особи – Бочарова Оксана Володимирівна, 
Бочарова Аліна Михайлівна, Деснянська районна  в місті Києві державна адміністрація про визнання 
осіб такими, що втратили право користування житловим приміщенням (кабінет № 17, пр. Маяков-
ського, 5-в, м. Київ).

Суддя: О.П. Шевчук

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

№ 
п/п

Адреса об’єкта 
нерухомості

Характеристика 
об’єкта нерухомості

Характерис-
тика об’єкта 

оренди, 
площа, кв. м

Цільове використання
Стартова оренд-

на плата у грн 
(без ПДВ)

Розмір аван-
сової орендної 

плати у грн 
(без ПДВ)

Графік погодин-
ної оренди

1 Харківське шосе, 
168-І

Спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів 

№ 274  з погли-
бленим вивченням 

іноземної мови

1 поверх, 
77,76

розміщення фізкультур-
но-спортивного закладу, 
діяльність якого спрямо-

вана на організацію та 
проведення занять різними 

видами спорту

342,54 685,08
ВТ. 15.00-18.00; 
ЧТ. 15.00-18.00; 
СБ. 10.00-13.00

2 просп. Григорен-
ка, 21-Б

Школа І-ІІІ ступенів 
№ 309

1-3 поверхи, 
45, 70

проведення курсів з ви-
вчення іноземної мови 
(інше використання не-

рухомого майна)

1590, 34 3180,68

ПН. 16.00-20.00; 
ВТ. 16.00-20.00; 
СР. 16.00-20.00;  
ЧТ. 16.00-20.00

3 вул. Гмирі, 3-Б Скандинавська 
гімназія

1 поверх, 
80,10

проведення занять з хоре-
ографії (інше використання 

нерухомого майна)
3173,76 6347,52

ПН. 14.00-20.00; 
СР. 15.00-20.00; 
ПТ. 14.00-20.00

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

№ 
п/п

Дані про об'єкт оренди

Характе-
ристика Місцезнаходження

Загальна 
площа, 

кв. м
Запропонована заявником мета використання приміщення

Строк оренди, запро-
понований
заявником

Орендна 
ставка

Орендна плата за 
1 кв. м у грн

Розмір місячної 
орендної плати, 

у грн

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ - КНП «ЦПМСД «РУСАНІВКА» ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА» (м. Київ, вул. Ентузіастів, 49, 295-39-49)

1. 1 поверх Вул. Ентузіастів, 49 181,00 Розміщення приватного закладу охорони здоров'я 2 роки 364 дні
Станом на 31.03.2017

10% 145,90 26408,75

Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з дня публікації.
Заяви про оренду приймаються за адресою: м. Київ, бульв. Праці, 1/1, кім. 311 (Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація, телефон для довідок 296-65-57).

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

ЗАЯВА ПРО НАСЛІДКИ
Реконструкції будівлі готелю під медичний центр з надбудовою по Оболонській набережній, 9 

у Оболонському районі м. Києва. Дані про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення
На ділянці, розташованій за адресоюОбо-

лонська набережна, 9 у Оболонському районі 
м. Києва і планується Реконструкції будівлі готелю 
під медичний центр з надбудовою.

Розділ ОВНС проекту виконано відповідно до 
проектних рішень, що прийняті для генерального 
плану, архітектурної та технологічної частин про-
екту, а також організації проведення будівельних 
робіт у відповідності до інженерно-геологічних 
вишукувань, вимог будівельних, екологічних, 
санітарних норм і правил, діючих станом на 
1.05.2017 р.

Суттєві фактори, що впливають чи можуть 
впливати на стан навколишнього середовища 
з урахуванням можливості виникнення над-
звичайних екологічних ситуацій

Прийняті рішення є екологічно безпечними та 
достатніми для дотримання чинних санітарно-
гігієнічних та екологічних норм.

Джерелами потенційного впливу на навко-
лишнє середовище визначено:

 
При будівництві протягом 2 місяців:
– Транспорт та спеціальна будівельна техніка;
– Будівельно-монтажні роботи;
при експлуатації
– витяжні шафи лабораторії;
– технологічне обладнання їдальні;
– шумове навантаження від технологічного 

обладнання; 
– медичні відходи (категорії А, В, С, Д).
 при експлуатації
До впливу планованої діяльності на навколишнє 

середовище відносяться:
 
при будівництві:
• шумове навантаження від будівельних машин, 

механізмів та транспорту
• викиди забруднюючих речовин від стаціонар-

них неорганізованих та пересувних джерел викиду
• вібраційне навантаження від транспорту та 

спеціальної будівельної техніки
• утворення будівельних відходів
• утворення ТПВ
при експлуатації:
• викиди забруднюючих речовин витяжних 

шаф лабораторії;
• шумове навантаження від технологічного 

обладнання;
• скидання госппобутових та зливових вод 

до мереж каналізації;
• утворення медичних відходів (категорії 

А, В, С, Д).
 Суттєві фактори, що впливають чи можуть 

впливати на стан навколишнього природного 
середовища з урахуванням можливості ви-
никнення надзвичайних екологічних ситуацій

Поверхневі та підземні води, ґрунти. 
Можливе забруднення ґрунту та підземних вод 
нафтопродуктами при пересуванні автомобілів 
по території автостоянок.

Атмосферне повітря. Забруднення атмос-
ферного повітря шкідливими речовинами з 
витяжних шаф лабораторії та вентиляційної 
установки з гарячого цеху їдальні –  в межах 
гігієнічних нормативів безпеки.

Відходи. Утворення відходів утворення ме-
дичних відходів (категорії А, В, С, Д).

Флора і фауна.  Вплив на тваринний світ 
відсутній. 

Геологічне середовище. Не впливає, об-
меження планованої діяльності за геологічними 
умовами визначені державними будівельними 
нормами і враховані у проекті будівництва.

Соціальне середовище. Не впливає, функці-
онування об’єкта в даному місці не створить по-
гіршення умов проживання населення, негативний 
вплив його на навколишнє середовище – незна-
чний. Позитивні аспекти: медичне обслуговування 
населення, збільшення надходжень коштів в 
бюджет міста, створення нових робочих місць.

Техногенне середовище. Не впливає. Ви-
никнення надзвичайних екологічних ситуацій 
виключене.

Кількісні та якісні показники рівнів еколо-
гічного ризику та безпеки для життєдіяльності 
населення планованої діяльності, а також 
заходи, що гарантують здійснення діяль-
ності відповідно до екологічних стандартів 
і нормативів

Атмосферне повітря. Обсяг викидів за-
бруднюючих речовин незначний, концентрації 
забруднюючих речовин в приземному шарі ат-
мосферному повітрі не перевищують допустимих 
рівнів забруднення.

В проекті прийняте сучасне енергоефективне 
екологічно-безпечне обладнання, викиди забруд-
нюючих речовин вище даху будинків.

Ґрунти та водні ресурси. Для захисту ґрунтів 
та поверхневих вод від забруднення проектом 
передбачається відведення дощових та талих 
вод з території об’єкта в систему дощової ка-
налізації міста. 

Медичні відходи, що утворюються при експлуата-
ції всього комплексу, будуть збиратись в спеціальні 
ємності з подальшою відправкою на утилізацію. Для 
запобігання забруднення ґрунту, поверхневих і під-
земних вод нафтопродуктами проектом передбачене 
асфальтобетонне покриття проїздів.

Наведені вище заходи по охороні водних 
ресурсів і ґрунтів необхідні і достатні. Внаслідок 
закладених в проекті рішень по водовідведенню 
і захисту ґрунту негативних впливів на водне 
середовище та ґрунти не очікується. 

Рослинний і тваринний світ, заповідні 
території. Об’єкти природно-заповідного фонду 
на земельній ділянці відсутні. Відсутні популяції 
і ділянки зростання рідких та зникаючих видів 
рослин, занесених у Червону книгу України. На 
підставі вищенаведеного можна стверджувати про 
екологічну допустимість проектованої діяльності 
в частині впливу на флору та фауну.

Перелік залишкових впливів.
Викиди в атмосферне повітря забруднюючих 

речовин, але кількість їх незначна і з урахуванням 
фонових забруднень концентрації забрудню-
ючих речовин в атмосферному повітрі значно 
менші ГДК.

Утворення відходів: кількість утворених відходів 
незначна, проектом  вирішені питання їх утилізації.

Вжиті заходи щодо інформування громад-
ськості про плановану діяльність, мету та засоби 
її здійснення.

Викиди забруднюючих речовин незначні, 
концентрації забруднюючих речовин в атмос-
ферному повітрі не перевищують нормативів.

Замовником буде надана публікація в засо-
бах масової інформації "Заяви про екологічні 
наслідки діяльності" зазначеного будівництва 
з метою врахування громадських інтересів при 
розробці проектної документації.

Негативна реакція громадськості не про-
гнозується. 

Зобов’язання замовника щодо здійснення 
проектних рішень відповідно до норм і правил 
охорони навколишнього середовища і вимог 
екологічної безпеки на всіх етапах будівництва 
та експлуатації об’єкта планованої діяльності

На всіх етапах проектованої діяльності проектні 
рішення будуть здійснюватися в відповідності з 
нормами і правилами охорони навколишнього 
середовища і вимог екологічної безпеки. За-
мовник зобов’язується:

Будівництво та експлуатацію проводити у 
відповідності з нормами та відповідно до роз-
робленої проектної документації;

В період будівництва та експлуатації суворо 
дотримуватись технологічних режимів на всіх 
етапах. Виконувати всі заходи по зменшенню 
впливів на навколишнє середовище, система-
тично контролювати роботу технологічного та 
інженерного  обладнання;

Вивозити будівельні відходи та відходи, що 
утворюються при експлуатації об’єкта згідно з 
вимогами законодавства;

До введення об’єкта в експлуатацію отримати 
дозволи на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря та на розміщення відходів; 

 Про всі відхилення та аварійні випадки негайно 
сповіщати органи Держнагляду.

Призначення платежу: авансова орендна плата для участі у конкурсі на право оренди 
майна комунальної власності. Одержувач: Управління освіти Дарницької районної в місті 
Києві державної адміністрації, р/р 31555202377966 в ГУ ДКСУ м. Києва, МФО 820019, 
код ЄДРПОУ 37448113.

Рекомендований строк всіх об’єктів оренди – 2 роки 364 дні. Балансоутримувач всіх 
об’єктів оренди Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

Умови конкурсу:
• внесення авансової орендної плати;
• орендна плата відповідно до конкурсної пропозиції переможця, але не менше стартової;
• додатково до орендної плати нараховується податок на додану вартість у розмірі та 

порядку, що визначено законодавством України;
• відшкодування витрат підприємства (балансоутримувача) на утримання майна, а саме:
• плата за користування земельною ділянкою, на якій розташований об’єкт оренди;
• експлуатаційні витрати підприємства (балансоутримувача);
• відшкодування підприємству (балансоутримувачу) вартості комунальних послуг; 

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

• використання об’єкта оренди за цільовим призначенням;
• компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки об’єкта 

оренди у встановленому законом порядку;
• компенсація переможцем конкурсу витрат на публікацію оголошень у газеті Київської 

міської ради «Хрещатик», за виставленими нею рахунками;
• страхування орендованого майна переможцем конкурсу;
• дотримання умов належного утримання об’єктів соціально-культурного призначення;
• утримання об’єкта відповідно до санітарно-екологічних та протипожежних норм, 

дотримання правил охорони праці;
• підтримання належних умов експлуатації та технічного стану об’єкта оренди;
• виконання у повному обсязі усіх зобов’язань, зазначених у договорі оренди;
• сума авансової орендної плати переможця конкурсу враховується у рахунок 

орендної плати;
• авансова орендна плата не повертається переможцю або іншим учасникам конкурсу, 

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

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

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

ємців, який виданий не більше як 30 днів до дня подачі документів;
б) для претендентів на участь у конкурсі, які є фізичними особами:
- копію документа, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність 

на представника;
- за наявності відповідного статусу – базовий витяг з Єдиного державного реєстру 

юридичних та фізичних осіб-підприємців, який виданий не більше як 30 днів до дня по-
дачі документів;

- завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого 
підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку.

3. Документи, що засвідчують сплату авансової орендної плати.
4. Зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу (крім розміру орендної 

плати, пропозиція щодо якого вноситься в день проведення конкурсу).
5. Інформацію про засоби зв’язку з претендентом на участь у конкурсі та реквізити 

претендента на участь у конкурсі для повернення авансової орендної плати.
Конкурс відбудеться 08 вересня 2017 року о 11.00 годині в приміщенні Дарницької 

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

Кінцевий термін подання конкурсної документації до 18.00 год. 04 вересня 2017 року.
Місце подання конкурсної документації: 02068, м. Київ, вул. О.Кошиця, 11, каб. каб. 

420, 430 (пн.-чт. з 09.00 до 18.00, пт. з 09.00 до 16.45. Обідня перерва з 13.00 до 13.45). 
Отримати додаткову інформацію можна за адресою: 02068, м. Київ, вул. О.Кошиця, 11, 
каб. каб. 420, 430 (пн.-чт. з 09.00 до 18.00, пт. з 09.00 до 16.45. Обідня перерва з 13.00 до 
13.45). Телефони для довідок: 564-98-42, 564-92-01.
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Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì       òà ï³ä ðóáðèêîþ «Êîíôë³êò» äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè «Õðåùàòèê». 
Â³ääðóêîâàíî: «ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô», ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.
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Цьогоріч оберуть керівників 
КП «Київреклами» 
та Управління реклами
ЯК ПОВІДОМИВ заступник голови КМДА Олексій Резніков, під-
готовча процедура до конкурсу на посаду директора КП «Київре-
клама» вже розпочата, підготовка конкурсу на посаду очільника 
Управління реклами стартує незабаром. «Були сподівання, що вже 
навесні-влітку ми проведемо відповідні конкурси, оскільки рішення 
про виведення у окремий структурний підрозділ Управління із 
підпорядкування Департаменту містобудування було прийняте 
ще восени минулого року. На жаль, через низку бюрократичних 
процедур ми тільки наразі змогли вийти на заплановане. Тож, вже 
до кінця року проведемо конкурси», – розповів Олексій Резніков. 

Про деталі конкурсів (вимоги до кандидатів, перелік необхід-
них документів, умови та строки проведення) буде повідомлено 
незабаром 

135 будинків отримали міські гранти 
на енергоефективність

ДЛЯ УЧАСТІ у програмі співфінансування «70/30%» 
цього року відібрані 135 житлових будинків, де ство-
рені ОСББ та ЖБК. Минулого року міські гранти на 
енергоефективні заходи отримали 62 будинки. Про 
це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. 
Загалом, за його словами, на виконання термомо-

дернізації та ремонту житлових будинків на умовах 
співфінансування з міського бюджету виділено 
близько 130 млн грн. 

«Програма «70/30%» успішно працює вже третій 
рік поспіль, а її масштаби динамічно зростають. 
Паралельно ми запровадили аналогічну програму 
для будинків, де не створені ОСББ та ЖБК. За цей рік 
маємо 214 заявок на участь у програмі і вже складені 
45 проектів робіт. Одними з перших, хто взяв участь 
у цій програмі, були мешканці будинку по вул. Льва 
Толстого, 17-б, які обрали утеплення, профінансу-
вавши 30%», – зазначив заступник голови КМДА. 

Петро Пантелеєв зауважив, що найбільшим по-
питом користуються роботи зі встановлення те-
плових пунктів у будинках, заміна вікон та дверей, 
освітлення, утеплення стін, модернізація насосного 
обладнання тощо. Він відзначив, що мешканці 
можуть поєднувати міські програми з урядовою 
ініціативою отримання «теплих кредитів». У ре-
зультаті сума, яку мають люди інвестувати в ремонт 
та термомодернізацію свого будинку, повертається 
їм у вигляді економії протягом 1-2 опалювальних 
сезонів, оскільки економія на енергоресурсах у 
середньому становить 40-50% 

З Оболоні до Пущі-Водиці 
курсують трамваї
ДО 3 ВЕРЕСНЯ у вихідні 
та святкові дні всі охочі 
зможуть без пересадок 
доїхати до курортної зони 
Пуща-Водиця від ст. м. 
«Оболонь», повідомили 
в КП «Київпастранс». Для 
цього змінено маршрут 
трамваїв № 17 «Вул. Йор-
данська – парк «Пуща-Во-
диця» таким чином: вул. 
Йорданська – вул. М. Малиновського – вул. Добринінська – вул. 
Автозаводська – вул. С. Скляренка (розворот на трамвайному 
розворотному кільці) – вул. С. Скляренка – вул. Автозаводська – 
вул. Полярна – площа Т. Шевченка – вул. Пуща-Водицька – Лісова 
траса – вул. Ф. Максименка – парк «Пуща-Водиця», 5-та лінія з 
розворотом на трамвайному кільці (в районі 5-ї лінії) 

Дарницьку ТЕЦ планують модернізувати
НАЦІОНАЛЬНА  комісія, що 
здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та комуналь-
них послуг, схвалила інвестиційну 
програму на 2017 рік ТОВ «Євро-
Реконструкція». Програма перед-
бачає модернізацію обладнання на 
Дарницькій теплоелектроцентралі 
(ТЕЦ), що сприятиме вирішенню 
екологічних проблем, виклика-
них роботою об’єкта. Про це за 
результатами засідання комісії 
повідомив заступник голови КМДА 
Петро Пантелеєв. 

В рамках інвестиційної про-
грами планується придбати устат-
кування, розробити технічну до-
кументацію та пройти комплексну 
державну експертизу із отримання 
дозволу на встановлення електро-
фільтру на котлоагрегаті № 6, а 
також розробити робочий проект 
реконструкції системи шлаковідве-
дення котлоагрегатів №№ 5-9. За 
словами заступника голови КМДА, 
є підстави прогнозувати, що вже у 

травні наступного року буде вста-
новлений електрофільтр. У пер-
спективі ТОВ «Євро-Реконструк-
ція», що є власником Дарницької 
ТЕЦ, планує збудувати закритий 
склад сухої золи та приступити до 

рекультивації золошлаковідвалу, 
більш відомого серед мешканців 
як «озеро гарячка». Оснащення 
ТЕЦ системою відведення шлаків 
вирішить питання шкідливих ви-
кидів у повітря 

На лівому березі – новий 
центр для споживачів 
«Київводоканалу»
ТУТ КЛІЄНТИ можуть отримати повний спектр послуг та фахову 
консультацію з питань розрахунків за холодну воду та каналізацію, 
укладення договору, опломбування та повірки квартирних приладів 
обліку. У сучасному Центрі обслуговування споживачів «Водоканалу» 
втілено найкращі європейські та світові стандарти обслуговування: 
робота за принципом «єдиного вікна», відсутність окремих кабіне-
тів – «open space», привітний та професійний персонал, електронна 
черга, дитячий куточок. Центр працює з понеділка до п’ятниці з 
8.00 до 17.00 за адресою: вул. Ревуцького 5-а. Незабаром планується 
збільшити години прийому споживачів із 8.00 до 19.00 – у будні та 
з 9.00 до 15.00 – у суботу 

На Поштовій площі обіцяють створити музей
РОБОТИ над створенням музею на Поштовій площі 
тривають за планом. Про це повідомив заступник 
голови КМДА Олександр Спасибко. 

«Запевняю, що роботи щодо збереження, до-
слідження, консервації та музеєфікації ділянки 
прибережного кварталу XI-XII ст. здійснюються за 
планом. Фінансування в розмірі 27 млн грн місто 
виділило. Сьогодні триває технологічний процес. 
Також для підготовки якісної методики консервації 
ділянки та детальної концепції майбутнього музею 
археологам потрібен час», – зазначив заступник 
голови КМДА. 

Водночас, за його словами, на Поштовій площі є 
деякі проблеми, але вони мають тактичний характер 
та жодним чином не вплинуть на кінцевий резуль-
тат – створення музею. Крім того, розглядається 
можливість проведення міжнародного конкурсу з 
метою визначення концепції майбутнього музею 

У столиці з’явиться 
«Полум’я миру»
6 СЕРПНЯ о 12.00 в присутності королівської родини Габсбург-
Лотрингенів з Австрії відбудеться урочисте відкриття пам’ятника 
«Полум’я миру». Його буде встановлено на вулиці Панаса Мирного 
2/44. «Полум’я миру» є символом двох одвічних цінностей – Сво-
боди та Миру, нагадуванням про необхідність завжди думати та 
діяти в ім’я миру. Пам’ятник виконано з дерева та каменю, які є 
найдавнішими матеріалами та символізують стійкість переконань, 
непохитність та тисячолітню енергію. Під час відкриття вперше 
в Києві у виконанні українсько-шведської піаністки разом з На-
ціональним ансамблем солістів «Київська камерата» пролунає 
музика Вольфганга Моцарта та його сина Франса Ксавера, який 
довгий час жив і творив у Львові. Ця подія уособлюватиме куль-
турно-історичний зв’язок між Україною і Австрією, а також спільні 
зусилля у справі збереження миру у всьому світі 
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