
З МЕТОЮ вшанування 80-х ро-
ковин із дня початку трагічних 
подій, що отримали історичну 
назву «Великий терор», 5 серп-
ня в Україні відзначається День 
пам’яті. Відповідна Постанова 
Верховної Ради ухвалена 22 груд-
ня 2016 року. Президент України 
Петро Порошенко у березні під-
писав Указ №75/2017 «Про заходи 
у зв’язку з 80-ми роковинами 
«Великого терору» – масових 
політичних репресій 1937-1938 
років». Головною метою доку-
мента є гідне вшанування пам’яті 
жертв, донесення до суспільства 
та світової спільноти об’єктивної 
інформації про злочини, вчинені 
у XX столітті комуністичним то-
талітарним режимом на території 
нашої держави, а також сприяння 

утвердженню в суспільстві ідеалів 
гуманізму. 

Український інститут націо-
нальної пам’яті (УІНП) називає 
«Великий терор» масштабною 
кампанією масових репресій 
громадян, що була розгорнута 
в СРСР у 1937–1938 роках з іні-
ціативи керівництва СРСР та 
особисто Йосипа Сталіна для 
ліквідації реальних і потен-
ційних політичних опонентів, 
залякування населення, змі-
ни національної та соціальної 
структури суспільства. 

«Наслідками комуністичного 
терору в Україні стало знищення 
політичної, мистецької та науко-
вої еліти, деформація суспільних 
зв’язків, руйнування традиційних 
ціннісних орієнтацій, поширення 

суспільної депресії й денаціона-
лізація», — зазначає УІНП. 

За період «Великого терору» на 
території УРСР було засуджено 
198 918 тис. осіб, з яких близько двох 
третин - до розстрілу. Решту було 
відправлено до в’язниць і таборів 
(інші міри покарання охоплювали 
менш ніж 1%, звільнено було лише 
0,3%). 

Незаконність «Великого терору» 
визнали ще за часів СРСР після 
смерті Сталіна, коли в роки «відли-
ги» провели часткову реабілітацію 
репресованих. Більшість громадян, 
засуджених за політичними зви-
нуваченнями, не отримали повної 
реабілітації, а їхні права не було 
повністю відновлено. 

У 1991 році в останні місяці 
існування УРСР було ухвалено 
закон «Про реабілітацію жертв 
політичних репресій на Україні». 
У ньому вперше законодавчо 
засудили і відмежувалися від 
політичних репресій як методу 
управління суспільством. Але 
оскільки документ було ухвале-
но ще в УРСР, то певну частину 
цих репресій, навіть скоєних 
позасудовими органами, все 
ще було визначено як «обґрун-
товану». Відповідно до вимог 
Закону, органами прокуратури 
та судами упродовж 1991-2001 
років реабілітували 248 тис. 810 
громадян, відмовлено в реабі-
літації 117 тис. 243. 

У Києві в суботу, 5 серпня, 
відбулися меморіальні заходи з 
нагоди Дня пам’яті жертв «Вели-
кого терору» з метою вшануван-
ня 80-х роковин з дня початку 
тих трагічних подій. Зокрема 
вранці, о 9.00, розпочалася по-
минальна літургія в Покровській 
церкві на Подолі. З 11.00 до 12.00 
відбулася панахида біля Хреста 
репресованим у 1930-50-х ро-
ках (біля будівлі колишнього 
Жовтневого палацу). Із 13.00 
до 15.00 тривали меморіальні 
заходи у Національному істори-
ко-меморіальному заповіднику 
«Биківнянські могили». 

Саме біля Жовтневого палацу 
у столиці за радянських часів був 
розташований штаб НКВС. І там 
масово розстрілювали українців. 
Ушанувати пам’ять репресованих 
прийшли кілька десятків осіб. 
Передусім це люди, що особисто 
зазнали переслідувань комуніс-
тичної влади та родичі загиблих 
«Сьогоднішня подія – це привід 
згадати всіх невинно вбитих і це 
наш обов’язок. Головний наш урок, 
що маємо сподіватися лише на 
власні сили», – зазначив історик 
Володимир Сергійчук. 
Жертв сталінських репресій 
згадували також у Биківні. До 
історико-меморіального запо-
відника Биківнянські-могили 
прийшли родичі репресованих 
та громадські активісти �

Пам’яті жертв 
«Великого терору» 

 � У Києві вшанували постраждалих під час масових репресій 
1937-1938 років в Україні 

У суботу в Україні хвилиною мовчання 
вшанували пам’ять жертв «Великого терору» 
Цього дня 80 років тому розпочалась масштабна 
кампанія з масових репресій громадян, яку 
було розгорнуто в СРСР у 1937-1938 роках за 
ініціативою Сталіна. За цей період на території 
нашої країни, за оцінками істориків, було 
засуджено 200 тисяч людей, дві третини з 
них – розстріляли. Низка меморіальних заходів 
відбулася 5 серпня в столиці. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»

Цьогоріч «Київавтодор» 
відремонтує 
300 км доріг, 
внутрішньоквартальних 
проїздів 
та прибудинкових 
територій 

За ініціативою міського голови Віталія 
Кличка в місті продовжуються масштабні 
ремонти доріг та шляхопроводів. До кінця 
року має бути відремонтовано 300 км до-
рожнього покриття. Про це учора під час 
щотижневого брифінгу заявив гендиректор 
КК «Київавтодор» Олександр Густєлєв. 

«Торік було відремонтовано 200 км. Цього 
року плануємо виконати ремонт 300 км 
вулично-дорожньої мережі, внутрішньоквар-
тальних проїздів та прибудинкових територій 
(у 2014 -му оновлено лише 36,9 км). З таким 
темпом за 3-4 роки ми значно покращимо 
стан міських доріг», – заявив пан Густєлєв. 

За його словами, активно проводяться 
масштабні роботи з капремонту чи ре-
конструкції на Повітрофлотському просп., 
бульв. Дружби народів, вул. Михайлівській, 
Бальзака, Набережно-Корчуватській, Василь-
ківській, Кільцевій дорозі, просп. Перемоги, 
шляхопроводах біля станції метро «Нивки» 
на перетині просп. Перемоги та вул. Щерба-
ківського, на Одеській площі, просп. Науки 
та перетині просп. Комарова та бульвару 
Вацлава Гавела. 

«Одночасно із запланованих 104 
об’єктів поточного (середнього) ремонту 
вже завершені роботи на 48. Серед них 
вул. Заболотного, Анни Ахматової, Ревуць-
кого, Грекова, Йорданська, Колекторна, 
Червоноткацька, Петлюри, просп. Генерала 
Ватутіна, Либідська площа, Повітрофлотський 
шляхопровід, Каховські шляхопроводи №1 
та №2, міст Метро через р. Дніпро, мости 
№1 та №2 через Русанівській канал на 
Русанівській Набережній, шляхопроводи 
на вул. Луговій через вул. Богатирську та 
залізничні колії, шляхопровід на Великій 
кільцевій дорозі біля ст. Новобілічі тощо», – 
розповів Олександр Густєлєв. 

«На  кожен  об’єкт ми  беремо 
зобов’язання підрядника – 5 років гарантії. 
Вимагати від них гарантійного ремонту 
за свій рахунок – це загальносвітова 
практика. Один з прикладів гарантій-
ного ремонту в столиці у 2017 році – 
просп. Бажана, що наразі проводиться під-
рядником безкоштовно. Загалом упродовж 
2016-2017 років виконано гарантійний 
ремонт на просп. Правди, вул. Амурській, 
Сортувальній, Віскозній, Броварському 
просп, вул. Тимошенка, вул. Овруцькій, 
вул. Народній», – зауважив директор КК 
«Київавтодор». 

Він повідомив, що незабаром будуть 
розпочаті роботи з реконструкції Набе-
режного шосе, вул. Олени Теліги, Петра 
Дегтяренка, Туполєва, Алма-Атинської (зі 
шляхопроводом), бульв. Вернадського, 
просп. Тичини, транспортної розв’язки 
на перетині просп. Леся Курбаса та 
вул. Гната Юри і Картвелішвілі, шляхо-
проводу на перетині вул. Кирилівської 
та Олени Теліги.

У День пам‘яті в столиці відбулася панахида та меморіальні заходи біля Хреста репресованим у 1930–50  роках
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КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про погодження технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки на вул. Попудренка, 7-б  

у Дніпровському районі м. Києва товариству  
з обмеженою відповідальністю «Марнік» для експлуатації  

та обслуговування існуючого кафе
Рішення Київської міської ради № 689/2851 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 лист товариства з обмеженою відповідальністю «Марнік» від 
28.10.2015 № 28/10 та технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки військовій частині 3030 Національної 

гвардії України для експлуатації та обслуговування  
будівель і споруд автопарку військової частини на  

вул. Народного ополчення, 12-а  
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 688/2850 від 6 липня 2017 року
Відповідно до статей 9, 123 Земельного кодексу України, пунктів 4, 6 прикінцевих та перехідних положень 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», 
розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

Про надання дозволу на розроблення проекту  
землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки державному підприємству  
«АНТОНОВ» на вул. Кулібіна, 4/2 

у Святошинському районі м. Києва для експлуатації  
та обслуговування дитячого навчального закладу № 302

Рішення Київської міської ради № 770/2932 від 6 липня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки державному підприємству «АНТОНОВ» на вул. Кулібіна, 4/2 у Святошинському районі м. Києва та додані до-
кументи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, пунктами 4, 6 прикінцевих та перехідних положень 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної 
та комунальної власності», пунктом 34 частини: першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про надання дозволу на розроблення проекту  
землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

комунальному підприємству по утриманню зелених  
насаджень Святошинського району  

м. Києва на розі вул. Академіка Єфремова  
та вул. Чорнобильської у Святошинському районі м. Києва  

для утримання та благоустрою зелених  
насаджень, експлуатації та обслуговування території

Рішення Київської міської ради № 685/2847 від 6 липня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

ВИРІШИЛА: 1. Погодити технічну документацію із 
землеустрою щодо поділу земельної ділян-
ки площею 0,0431 га (кадастровий номер 
8000000000:66:106:0002) на вул. Попудренка, 
7-б у Дніпровському районі м. Києва товариству 
з обмеженою відповідальністю «Марнік» для 
експлуатації та обслуговування існуючого кафе 

на дві земельні ділянки площами 0,0251 га та 
0,0180 га (справа А-21437).

2. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування.

 Київський міський голова В. Кличко

1. Затвердити проект землеустрою щодо 
відведення» земельної ділянки площею 1,7046 
га (кадастровий номер 8000000000:72:331:0011) 
військовій частині 3030 Національної гвардії Укра-
їни для експлуатації та обслуговування будівель 
і споруд автопарку військової частини на вул. 
Народного ополчення, 12-а у Солом’янському 
районі м. Києва (категорія земель - землі про-
мисловості, транспорту, зв›язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення, код КВПЦЗ 
15.07, заява ДЦ № 01113-000234540-014 від 
09.02.2017, справа А-12780).

2. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

1. Надати дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
державному підприємству «АНТОНОВ» на вул. 
Кулібіна, 4/2 у Святошинському районі м. Києва 
орієнтовною площею 0,25 га (земельна ділянка 
державної власності) в постійне користування 
для експлуатації та обслуговування дитячого 
навчального закладу № 302 згідно з планом-
схемою (додаток до рішення)(К-27880).

2. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради

1. Надати дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ді-
лянки комунальному підприємству по утриманню 
зелених насаджень Святошинського району  
м. Києва на розі вул. Академіка Єфремова та 
вул. Чорнобильської у Святошинському районі 
м. Києва орієнтовною площею 0,34 га (земельна 
ділянка комунальної власності територіальної 
громади міста Києва) в постійне користування для 
утримання та благоустрою зелених насаджень, 
експлуатації та обслуговування території згідно з 

планом-схемою (додаток до рішення) (К-27208).
2. Контроль за виконанням цього рішення 

покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради

Про надання дозволу на розроблення проекту  
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Коваль Віті Василівні на вул. Цілинній, 18  
у Голосіївському районі м. Києва для будівництва  
та обслуговування жилого будинку, господарських  

будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 692/2854 від 6 липня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянці Коваль Віті Василівні на вул. Цілинній, 18 у Голосіївському районі м. Києва та додані документи, 
керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ді-
лянки громадянці Коваль Віті Василівні на вул. 
Цілинній, 18 у Голосіївському районі м. Києва 
орієнтовною площею 0,05 га (земельна ділянка 
комунальної власності територіальної громади 
міста Києва) у власність для будівництва та об-
слуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд згідно з планом-схемою 
(додаток до рішення) (К-27172).

2. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування.

 Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради

Про відпустку Київського міського голови
Розпорядження № 604 від 3 серпня 2017 року

Про погодження технічної документації  
із землеустрою щодо поділу земельної  

ділянки між вул. Леніна  
та вул. Толстого у с. Троєщина  

у Деснянському районі м. Києва підприємства «Вертикаль» 
«Благодійного фонду «Дзвін надії» для будівництва  

індивідуальних будинків котеджного типу
Рішення Київської міської ради № 687/2849 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 лист підприємства «Вертикаль» «Благодійного 
фонду «Дзвін надії» від 30.04.2016 № 01323-000210079-014 та технічну документацію із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.  За погодженням із Президентом України відбуваю у щорічну відпустку тривалістю 15 кален-
дарних днів з 04 по 18 серпня 2017 року.

2. У зв’язку з відпусткою першого заступника голови Київської міської державної адміністрації 
Пліса Г.В. виконання обов’язків голови Київської міської державної адміністрації покласти:

04 серпня 2017 року на заступника голови Київської міської державної адміністрації Поворозника М.Ю.;
з 05 по 06 серпня 2017 року на заступника голови Київської міської державної адміністрації 

Пантелеєва П.О.
Голова В. Кличко

1. Погодити технічну документацію із 
землеустрою щодо поділу земельної ділян-

ки площею 61,7433 га (кадастровий номер 
8000000000:62:146:0015) між вул. Леніна та вул. 

Толстого у с. Троєщина у Деснянському районі 
м. Києва підприємству «Вертикаль» «Благо-
дійного фонду «Дзвін надії» для будівництва 
індивідуальних будинків котеджного типу на 242 
земельні ділянки (справа А-21226).

2. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування.

Київський міський голова В. Кличко

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 82 (1760), вівторок, 8 серпня 2017 р.
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Про надання дозволу  
на розроблення проекту  

землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки  

громадянину Грищенку  
Миколі Федосовичу  

на вул. Бродівській, 82-б  
у Голосіївському районі м. Києва  

для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських  

будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 693/2855 від 6 липня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Грищенку Миколі Федосовичу на вул. Бродівській, 82-б у Голосіївському районі м. Києва та додані 
документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини 
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

Про відмову у наданні дозволу  
на розроблення проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  
ділянки громадянину  

Трасковському Олексію Павловичу  
на вул. Осінній, біля буд. № 56  

у Святошинському районі м. Києва  
для будівництва та обслуговування  

жилого будинку
Рішення Київської міської ради № 696/2858 від 6 липня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Трасковському Олексію Павловичу на вул. Осінній, біля буд. № 56 у Святошинському районі  
м. Києва та додані документи, враховуючи те, що заявлена у справі-клопотанні ініціатива не відповідає містобудівній 
документації за функціональним призначенням, а саме: земельна ділянка за функціональним призначенням належить 
до території вулиць та доріг (висновок Департаменту містобудування та архітектури від 16.09.2016 № 9210/0/12-
4/27-16), керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини 
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Грищенку Миколі Федосовичу на 
вул. Бродівській, 82-б у Голосіївському районі  
м. Києва орієнтовною площею 0,08 га (земельна 
ділянка комунальної власності територіальної 
громади міста Києва) у власність для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господар-
ських будівель і споруд згідно з планом-схемою 
(додаток до рішення) (К-25325).

2. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування.

 
Київський міський голова

В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради

1. Відмовити у наданні дозволу на розро-
блення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянину Трасковському 
Олексію Павловичу на вул. Осінній, біля буд. № 56 
у Святошинському районі м. Києва орієнтовною 
площею 0,10 га (земельна ділянка комунальної 
власності територіальної громади міста Києва) 
у власність для будівництва та обслуговування 
жилого будинку (К-27958).

2. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування.

 

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу  
на розроблення проекту  

землеустрою щодо  
відведення земельної  
ділянки громадянину  

Козленку Сергію Сергійовичу  
на вул. Повітрофлотській, 84-а  

у Солом’янському районі м. Києва  
для будівництва та обслуговування  

жилого будинку, господарських  
будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 694/2856 від 6 липня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Козленку Сергію Сергійовичу на вул. Повітрофлотській, 84-а у Солом’янському районі м. Києва 
та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 
34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

Про відмову у наданні дозволу  
на розроблення проекту  

землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки громадянину  

Трасковському Олексію Павловичу  
на вул. Обухівській, біля буд. № 117  
у Святошинському районі м. Києва  
для будівництва та обслуговування  

жилого будинку
Рішення Київської міської ради № 697/2859 від 6 липня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Трасковському Олексію Павловичу на вул. Обухівській, біля буд. № 117 у Святошинському районі 
м. Києва та додані документи, враховуючи те, що заявлена у справі-клопотанні ініціатива не відповідає містобудівній 
документації за функціональним призначенням, а саме: земельна ділянка за функціональним призначенням належить 
до території лісів та лісопарків (висновок Департаменту містобудування та архітектури від 20.09.2016 № 9271 /0/12-
4/27-16), керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини 
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Козленку Сергію Сергійовичу на 
вул. Повітрофлотській, 84-а у Солом’янському 
районі м. Києва орієнтовною площею 0,10 га 
(земельна ділянка комунальної власності тери-
торіальної громади міста Києва) у власність для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд згідно з пла-
ном-схемою (додаток до рішення) (К-28826).

2. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування.

 
Київський міський голова

В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради

1. Відмовити у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Трасковському Олексію 
Павловичу на вул. Обухівській, біля буд. № 117 
у Святошинському районі м. Києва орієнтовною 
площею 0,05 га (земельна ділянка комунальної 
власності територіальної громади міста Києва) 
у власність для будівництва та обслуговування 
жилого будинку (К-27959).

2. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування.

 

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення  
проекту землеустрою щодо  

відведення земельної  
ділянки громадянину  

Бондаренку Олександру Яковичу  
у пров. 7-му Садовому, 24  

у Деснянському районі м. Києва  
для будівництва та обслуговування  

жилого будинку, господарських  
будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 695/2857 від 6 липня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Бондаренку Олександру Яковичу у пров. 7-му Садовому, 24 у Деснянському районі м. Києва та 
додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

Про відмову у наданні  
дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо  
відведення земельної ділянки громадянину  

Демченку Євгену Яковичу  
на вул. Марка Черемшини, 14-а  

у Дніпровському районі м. Києва  
для будівництва і обслуговування  

жилого будинку, господарських  
будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 698/2860 від 6 липня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Демченку Євгену Яковичу на вул. Марка Черемшини, 14-а у Дніпровському районі м. Києва та 
додані документи, враховуючи те, що заявлена у справі-клопотанні ініціатива не відповідає містобудівній докумен-
тації за функціональним призначенням, а саме: земельна ділянка за функціональним призначенням належить до 
території зелених насаджень загального користування (висновок Департаменту містобудування та архітектури від 
25.10.2016 № 10184/0/12-4/27-16), керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», 
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Бондаренку Олександру Яковичу у 
пров. 7-му Садовому, 24 у Деснянському районі 
м. Києва орієнтовною площею 0,10 га (земельна 
ділянка комунальної власності територіальної 
громади міста Києва) у власність для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господар-
ських будівель і споруд згідно з планом-схемою 
(додаток до рішення) (К-29337).

2. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування.

 
Київський міський голова

В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради

1. Відмовити у наданні дозволу на розро-
блення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянину Демченку Єв-
гену Яковичу на вул. Марка Черемшини, 14-а 
у Дніпровському районі м. Києва орієнтовною 
площею 0,04 га (земельна ділянка комунальної 
власності територіальної громади міста Києва) 
у власність для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і спо-
руд (К-28743).

2. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування.

 

Київський міський голова
В. Кличко



4 ДОКУМЕНТХрещатик
8 серпня 2017 р.
№84 (4997)

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

громадянину Лисаку Олександру Івановичу  
у Докучаєвському тупику у Солом’янському районі  
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого  

будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 705/2867 від 6 липня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення, проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Лисаку Олександру Івановичу у Докучаєвському тупику у Солом’янському районі м. Києва та до-
дані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній документації за функціональним 
призначенням, а саме: земельна ділянка належить частково до території багатоповерхової житлової забудови (ви-
сновок Департаменту містобудування та архітектури від 15.06.2016 № 6787/0/12-4/27-16), керуючись статтями 9, 
118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення, змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки  
громадянці Твердохліб Світлані Олександрівні на  

вул. Котовського у Шевченківському районі м. Києва  
для індивідуального дачного будівництва

Рішення Київської міської ради № 704/2866 від 6 липня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянці Твердохліб Світлані Олександрівні на вул. Котовського у Шевченківському районі м. Києва та до-
дані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній документації за функціональним 
призначенням, а саме: земельна ділянка частково належить до території садибної забудови та зони зелених насаджень 
загального користування (висновок Департаменту містобудування та архітектури від 10.08.2016 № 8118/0/12-
4/27-16), керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини 
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

Про відмову у наданні дозволу  
на розроблення проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  
ділянки громадянину  

Вдовиченку Андрію Анатолійовичу  
на вул. Марка Черемшини у Дніпровському районі  

м. Києва для індивідуального  
дачного будівництва

Рішення Київської міської ради № 703/2865 від 6 липня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земель-

ної ділянки громадянину Вдовиченку Андрію Анатолійовичу на вул. Марка Черемшини у Дніпровському районі  
м. Києва та додані документи, враховуючи те, що заявлена у справі-клопотанні ініціатива не відповідає містобудівній 
документації за функціональним призначенням, а саме: територія за функціональним призначенням належить до 
території зелених насаджень загального користування (висновок Департаменту містобудування та архітектури від 
25.05.2016 № 6025/0/12-4/27-16), керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», 
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити у наданні дозволу на розро-
блення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянину Лисаку Олек-
сандру Івановичу у Докучаєвському тупику у 
Солом’янському районі м. Києва орієнтовною 
площею 0,10 га (земельна ділянка комунальної 
власності територіальної громади міста Києва) 
у власність для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і спо-
руд (К-27466).

2. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

1. Відмовити у наданні дозволу на розро-
блення проекту землеустрою щодо відведен-
ня земельної ділянки громадянці Твердохліб 
Світлані Олександрівні на вул. Котовського у 
Шевченківському районі м. Києва орієнтовною 
площею 0,10 га (земельна ділянка комунальної 
власності територіальної громади міста Києва) 
у власність для індивідуального дачного будів-
ництва (К-27581).

2. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування.

 

Київський міський голова
В. Кличко

1. Відмовити у наданні дозволу на розро-
блення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянину Вдовиченку 
Андрію Анатолійовичу на вул. Марка Черемшини 
у Дніпровському районі м. Києва орієнтовною 
площею 0,10 га (земельна ділянка комунальної 
власності територіальної громади міста Києва) 
у власність для індивідуального дачного будів-
ництва (К-27455).

2. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування.

 

Київський міський голова
В. Кличко

мадських будівель і споруд (висновок Департаменту містобудування та архітектури від 29.06.2016 № 6942/0/12-
4/27-16), керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини 
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

Про відмову у наданні  
дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо  
відведення земельної  

ділянки громадянці Дубровій Наталії  
Володимирівні на вул. 206-й А Садовій, діл. 9  

у Дніпровському районі  
м. Києва для ведення садівництва

Рішення Київської міської ради № 702/2864 від 6 липня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянці Дубровій Наталії Володимирівні на вул. 206-й А Садовій, діл. 9 у Дніпровському районі м. Києва 
та додані документи, враховуючи те, що заявлена у клопотанні ініціатива не відповідає містобудівній документації 
за функціональним призначенням, а саме: територія за функціональним призначенням належить до території гро-

1. Відмовити у наданні дозволу на розро-
блення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянці Дубровій Наталії 
Володимирівні на вул. 206-й А Садовій, діл. 9 у 
Дніпровському районі м. Києва орієнтовною 
площею 0,05 га (земельна ділянка комунальної 
власності територіальної громади міста Києва) 
у власність для ведення садівництва (К-27462).

2. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування.

 

Київський міський голова
В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу  
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянину  
Лук’янцеву Миколі Михайловичу на вул. Мальовничій  
у Святошинському районі м. Києва для будівництва  

та обслуговування жилого будинку,  
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 699/2861 від 6 липня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Лук’янцеву Миколі Михайловичу на вул. Мальовничій у Святошинському районі м. Києва та додані 
документи, враховуючи те, що заявлена у справі-клопотанні ініціатива не відповідає містобудівній документації за 
функціональним призначенням, а саме: земельна ділянка за функціональним призначенням належить до території 
вулиць та доріг (висновок Департаменту містобудування та архітектури від 16.09.2016 № 9211/0/12-4/27-16), ке-
руючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:
1. Відмовити у наданні дозволу на розро-

блення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянину Лук’янцеву 
Миколі Михайловичу на вул. Мальовничій у 
Святошинському районі м. Києва орієнтовною 
площею 0,09 га (земельна ділянка комунальної 
власності територіальної громади міста Києва) 
у власність для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і спо-
руд (К-27962).

2. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  
проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки громадянці Гришко Наталії Валеріївні 
на вул. 211-й Садовій, діл. 1 у Дніпровському  

районі м. Києва для ведення садівництва
Рішення Київської міської ради № 700/2862 від 6 липня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянці Гришко Наталії Валеріївні на вул. 211-й Садовій, діл. 1 у Дніпровському районі м. Києва та додані 
документи, враховуючи те, що заявлена у клопотанні ініціатива не відповідає містобудівній документації за функціо-
нальним призначенням, а саме: територія за функціональним призначенням належить до зони зелених насаджень 
загального користування (висновок Департаменту містобудування та архітектури від 29.06.2016 № 6939/0/12-4/27-
16), керуючись статтею 9 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 

ВИРІШИЛА:
1. Відмовити у наданні дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянці Гришко Наталії Валеріївні на 
вул. 211- й Садовій, діл. 1 у Дніпровському районі 
м. Києва орієнтовною площею 0,08 га (земельна 
ділянка комунальної власності територіальної 
громади міста Києва) у власність для ведення 
садівництва (К-27465).

2. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування.

 

Київський міський голова
В. Кличко

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

ділянки громадянці Тереховій Євгенії Олександрівні  
у пров. Тобольському у Голосіївському районі м. Києва  
для будівництва та обслуговування жилого будинку,  

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 701/2863 від 6 липня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянці Тереховій Євгенії Олександрівні у пров. Тобольському у Голосіївському районі м. Києва та додані 
документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній документації за функціональним 
призначенням, а саме: земельна ділянка за функціональним призначенням належить до території громадських 
будівель та споруд (лист Департаменту містобудування та архітектури від 03.10.2016 № 9563/0/12-4/27-16), керу-
ючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити у наданні дозволу на розро-
блення проекту землеустрою щодо відведен-
ня земельної ділянки громадянці Тереховій 
Євгенії Олександрівні у пров. Тобольському у 
Голосіївському районі м. Києва орієнтовною 
площею 0,08 га (земельна ділянка комунальної 
власності територіальної громади міста Києва) 
у власність для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і спо-
руд (К-28523).

2. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про надання згоди на поділ  
земельної ділянки на вул. Дегтярівській, 5 - 7, 7-а,  

вул. Коперника, 12-а, 12  
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 713/2875 від 6 липня 2017 року
Відповідно до статей 9, 791, 83 Земельного кодексу України, статей 26, 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», 
з метою подальшого формування відповідної земельної ділянки під будівлею «Київська мала опера» та розглянувши 
лист Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 17.11.2015 № 060-6451, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

Про відмову товариству  
з обмеженою відповідальністю  

«Метеор ЛТД» в поновленні  
договору оренди земельної ділянки  
для будівництва офісно-готельного  

комплексу з торговельно-розважальними  
закладами і паркінгом  

на вул. Миколи Василенка, 2  
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 711/2873 від 6 липня 2017 року
Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статей 31, 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», 
розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Метеор ЛТД» від 11.08.2015 № КОП-0677 та 
враховуючи витяг з протоколу № 12 засідання постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування від 24.05.2016-31.05.2016 № 08/281-691 к, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

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

громадянину Савченку Володимиру Григоровичу  
у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі  

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

Рішення Київської міської ради № 710/2872 від 6 липня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Савченку Володимиру Григоровичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва та 
додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду на поділ земельної ділянки 
комунальної власності площею 4,1422 га (ка-
дастровий номер 8000000000:91:146:0009) на 
вул. Дегтярівській, 5 - 7, 7-а, вул. Коперника, 
12-а, 12 у Шевченківському районі м. Києва 
(справа А-22336).

2. Надати Департаменту культури виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) дозвіл виступити за-
мовником технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки, зазначеної у 
пункті 1 цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування.

 

Київський міський голова
В. Кличко

1. Відмовити товариству з обмеженою від-
повідальністю «Метеор ЛТД» в поновленні до-
говору оренди земельної ділянки від 19.04.2005  
№ 72-6-00269 (зі змінами, внесеними догово-
рами та угодами від 30.03.2007 № 72-6-00410, 
від 09.10.2008 № 72-6-00539, від 26.10.2010  
№ 72-6-00620) площею 0,4069 га (кадастровий 
номер 8000000000:69:011:0015), укладений 
між Київською міською радою та товариством з 
обмеженою відповідальністю «Метеор ЛТД» для 
будівництва офісно-готельного комплексу з тор-
говельно-розважальними закладами і паркінгом 
на вул. Миколи Василенка, 2 у Солом’янському 
районі м. Києва (справа А-21847).

2. Департаменту земельних ресурсів вико-
навчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) проінформувати 
товариство з обмеженою відповідальністю 
«Метеор ЛТД» про прийняття цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування.

 

Київський міський голова
В. Кличко

1. Відмовити у наданні дозволу на розро-
блення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянину Савченку Во-
лодимиру Григоровичу у мікрорайоні Жуляни у 
Солом’янському районі м. Києва орієнтовною 
площею 0,11 га (земельна ділянка комунальної 
власності територіальної громади міста Києва) 
у власність для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і спо-
руд (К-28733).

2. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування.

 

Київський міський голова
В. Кличко

№ 572/572, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини 
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

Про відмову у наданні дозволу на розроблення  
проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки громадянину  
Білоусу Руслану Миколайовичу у мікрорайоні  

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

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 709/2871 від 6 липня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Білоусу Руслану Миколайовичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва та додані 
документи, оскільки частина земельної ділянки перебуває у приватній власності, а також враховуючи те, що частина 
земельної ділянки потрапляє до Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та концепції формування 
зелених насаджень в центральній частині міста, затверджених рішенням Київської міської ради від 19.07.2005  
№ 806/3381, чинність яких продовжено до 31.12.2017 згідно з рішенням Київської міської ради від 07.07.2016  

1. Відмовити у наданні дозволу на розро-
блення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянину Білоусу Рус-
лану Миколайовичу у мікрорайоні Жуляни у 
Солом’янському районі м. Києва орієнтовною 
площею 0,26 га (земельна ділянка комунальної 
власності територіальної громади міста Києва) 
у власність для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і спо-
руд (К-28597).

2. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу  
на розроблення проекту землеустрою  

щодо відведення земельної  
ділянки громадянину Степаненку Сергію  

Олександровичу на вул. Крайній  
у Деснянському районі м. Києва  

для будівництва та обслуговування жилого будинку,  
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 706/2868 від 6 липня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Степаненку Сергію Олександровичу на вул. Крайній у Деснянському районі м. Києва та додані 
документи, враховуючи те, що заявлена у клопотанні ініціатива не відповідає містобудівній документації за функці-
ональним призначенням (відповідно до Генерального плану міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської 
ради від 28.03.2002 № 370/1804, територія за функціональним призначенням належить до території захисної зелені 
(висновок Департаменту містобудування та архітектури від 12.08.2016 № 8220/0/12-4/27-16), керуючись статтями 
9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:
1. Відмовити у наданні дозволу на розро-

блення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянину Степанен-
ку Сергію Олександровичу на вул. Крайній у 
Деснянському районі м. Києва орієнтовною 
площею 0,10 га (земельна ділянка комунальної 
власності територіальної громади міста Києва) 
у власність для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і спо-
руд (К-27771).

2. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

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

ділянки громадянину Позняку Олександру Вікторовичу  
на узвозі Лисогірському у Голосіївському районі  

м. Києва для індивідуального житлового,  
гаражного і дачного будівництва

Рішення Київської міської ради № 707/2869 від 6 липня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Позняку Олександру Вікторовичу на узвозі Лисогірському у Голосіївському районі м. Києва та 
додані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній документації за функціональним 
призначенням, а саме: земельна ділянка за функціональним призначенням належить до території захисної зелені 
(висновок Департаменту містобудування та архітектури від 25.05.2016 № 5988/0/12-4/27-16), керуючись статтями 
9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити у наданні дозволу на розро-
блення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянину Позняку Олек-
сандру Вікторовичу на узвозі Лисогірському у 
Голосіївському районі м. Києва орієнтовною 
площею 0,10 га (земельна ділянка комунальної 
власності територіальної громади міста Києва) 
у власність для індивідуального житлового, 
гаражного і дачного будівництва (К-27309).

2. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування.

 

Київський міський голова
В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки грома-
дянці Янчіцькій Людмилі Федорівні на вул. Симиренка у 

Святошинському районі м. Києва для будівництва гаража
Рішення Київської міської ради № 708/2870 від 6 липня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянці Янчіцькій Людмилі Федорівні на вул. Симиренка у Святошинському районі м. Києва та додані 
документи, враховуючи те, що заявлена у справі-клопотанні ініціатива не відповідає містобудувній документації, а 
саме: територія за функціональним призначенням належить до території багатоповерхової житлової забудови (ви-
сновок Департаменту містобудування та архітектури від 09.09.2016 № 8988/0/12-4/27-16), керуючись статтями 9, 
118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянці Янчіцькій Людмилі Федорівні 
на вул. Симиренка у Святошинському районі  
м. Києва орієнтовною площею 0,05 га (земельна 
ділянка комунальної власності територіальної 
громади міста Києва) у власність для будівництва 
гаража (К-27906).

2. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування.

 

Київський міський голова
В. Кличко
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№84 (4997)

Додаток 
до рішення Київської міської ради 

від 22.06.2017 р. № 641/2803
Основні засоби, які належать до комунальної власності територіальної  
громади міста Києва, дозвіл на знесення та списання яких надається  

ритуальній службі спеціалізованому комунальному підприємству  
«Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового  

обслуговування» виконавчого органу Київради (Київської міської  
державної адміністрації)

№ 
п/п

Найме-
нування 
об’єкта

Адреса Рік введен-
ня в екс-
плуатацію

Площа, 
кв. м

Інвентарний 
номер

Балансова вартість, грн Підстава для 
списання

Первісна Залишкова

1. Спільна 
вбиральня

с. Віта-Поштова Ки-
єво-Святошинський 
район (Південне 
кладовище)

1992 105,0 11006 18410,10 5803,61 акт на списання 
основних засобів 
від 31.07.2016 № 1

2. Вбиральня вул. Байкова, 6 (Бай-
кове кладовище)

2000 50,0 16226 3276,15 1144,57 акт на списання 
основних засобів 
від 28.10.2016 № 6

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на знесення та списання  
основних засобів, які належать до комунальної власності  

територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 641/2803 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 листи 
ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-
побутового обслуговування» від 14 квітня 2016 року № 488, від 16 серпня 2016 року № 1788 та від 08 листопада 
2016 року № 2161, листи Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 червня 2016 року № 058/7/2-6285 та від 27 жовтня 2016 
року № 058/7/2-10316, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Дозволити ритуальній службі спеціалізо-
ваному комунальному підприємству «Спеціалі-
зований комбінат підприємств комунально-по-
бутового обслуговування» виконавчого органу 
Київради (Київської міської державної адміні-
страції) знести основні засоби, які належать до 
комунальної власності територіальної громади 
міста Києва, згідно з додатком до цього рішення.

2. Ритуальній службі спеціалізованому ко-
мунальному підприємству «Спеціалізований 
комбінат підприємств комунально-побутового 

обслуговування» виконавчого органу Київради 
(Київської міської державної адміністрації) спи-
сати в установленому порядку основні засоби, 
зазначені у додатку до цього рішення, після 
виконання пункту 1 цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної  
ділянки громадянам  

Гончаренко-Мединській  
Наталії Григорівні, Безуглій Вікторії Григорівні  

та Мединському Григорію Андрійовичу  
для експлуатації та обслуговування  

жилого будинку, господарських будівель і споруд  
на вул. Мостищанській, 1  

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 739/2901 від 6 липня 2017 року

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

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із зем-

леустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
громадянам Гончаренко-Мединській Наталії 
Григорівні, Безуглій Вікторії Григорівні та Медин-
ському Григорію Андрійовичу для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд на вул. Мостищанській, 1 у 
Деснянському районі м. Києва (категорія зе-
мель - землі житлової та громадської забудови, 
справа № П-9164).

2. Передати громадянам Гончаренко-Ме-
динській Наталії Григорівні, Безуглій Вікторії 
Григорівні та Мединському Григорію Андрі-
йовичу у спільну часткову власність земельну 
ділянку площею 0,0849 га (кадастровий номер 
8000000000:62:022:0070) із земель комунальної 
власності територіальної громади міста Києва 
для експлуатації та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд на 
вул. Мостищанській, 1 у Деснянському районі 
м. Києва з розподілом часток у праві спільної 
часткової власності на вищезазначену земельну 
ділянку, а саме:

- частка громадянки Гончаренко-Мединської 
Наталії Григорівни - 1/3 від 0,0849 га;

- частка громадянки Безуглої Вікторії Григо-
рівни - 1/3 від 0,0849 га;

- частка громадянина Мединського Григорія 
Андрійовича - 1/3 від 0,0849 га.

3. Громадянам Гончаренко-Мединській На-
талії Григорівні, Безуглій Вікторії Григорівні та 
Мединському Григорію Андрійовичу:

3.1. Виконувати обов’язки власників земель-
ної ділянки відповідно до статті 91 Земельного 
кодексу України.

3.2. Забезпечити вільний доступ для прокла-
дання нових, ремонту та експлуатації існуючих 
інженерних мереж і споруд.

3.3. У разі необхідності проведення рекон-
струкції чи нового будівництва питання оформ-
лення дозвільної, проектно-кошторисної доку-
ментації, питання пайової участі та укладення з 
Департаментом економіки та інвестицій вико-
навчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) договору про 
пайову участь вирішувати в порядку та випадках, 
встановлених законодавством.

3.4. Вжити заходів щодо державної реєстрації 
права власності на земельну ділянку у порядку, 
встановленому Законом України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень».

3.5. Питання пайової участі та укладення з 
Департаментом економіки та інвестицій вико-
навчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) договору про 
пайову участь вирішувати в порядку та випадках, 
встановлених законодавством.

4. Попередити власників земельної ділянки, 
що право власності на земельну ділянку може 
бути припинено у випадках, передбачених 
статтями 140, 143 Земельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування.

 

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної  
ділянки громадянину  

Процу Віктору Степановичу  
для будівництва та обслуговування  

жилого будинку, господарських  
будівель і споруд на  

вул. Молодіжній, 10-а  
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 740/2902 від 6 липня 2017 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «Прикінцеві 

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із зем-
леустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевос-
ті) громадянину Процу Віктору Степановичу 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд на  
вул. Молодіжній, 10-а у Солом’янському районі 
м. Києва (категорія земель - землі житлової та 
громадської забудови, справа П-9527).

2. Передати громадянину Процу Віктору 
Степановичу у приватну власність земельну 
ділянку площею 0,0925 га (кадастровий номер 
8000000000:72:545:0086) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд на вул. Молодіжній, 10-а у 
Солом’янському районі м. Києва із земель 
комунальної власності територіальної громади 
міста Києва.

3. Громадянину Процу Віктору Степановичу:
3.1. Виконувати обов’язки власника земель-

ної ділянки відповідно до статті 91 Земельного 
кодексу України.

3.2. Забезпечити вільний доступ для прокла-
дання нових, ремонту та експлуатації існуючих 
інженерних мереж і споруд.

3.3. У разі необхідності проведення рекон-
струкції чи нового будівництва питання оформ-
лення дозвільної та проектно-кошторисної до-

кументації вирішувати в порядку, визначеному 
чинним законодавством України.

3.4. Питання пайової участі та укладення з 
Департаментом економіки та інвестицій вико-
навчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) договору про 
пайову участь вирішувати в порядку та випадках, 
встановлених законодавством.

3.5. Питання майнових відносин вирішувати 
в установленому порядку.

3.6. Вжити заходів щодо державної реєстрації 
права власності на земельну ділянку у порядку, 
встановленому Законом України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень».

4. Попередити власника земельної ділянки, що 
право власності на земельну ділянку може бути 
припинено у випадках, передбачених статтями 
140, 143 Земельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування.

 

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу обслуговуючому  
кооперативу «Садово-дачний кооператив  

«Ентузіаст» земельних ділянок  
у мікрорайоні Осокорки Дарницького  

району м. Києва для ведення колективного садівництва
Рішення Київської міської ради № 759/2921 від 6 липня 2017 року

Відповідно до статей 9, 35, 791, 93, 122, 124, 186 Земельного кодексу України, статті 56 Закону України «Про 
землеустрій», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель 
державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок обслуговуючому 
кооперативу «Садово-дачний кооператив «Ен-
тузіаст» для ведення колективного садівництва 
у мікрорайоні Осокорки Дарницького району  
м. Києва (категорія земель - землі сільськогос-
подарського призначення, код КВЦПЗ 01.06, 
заява ДЦ № 1115-000241810-14 від 07.04.2017, 
справа № А-7971).

2. Передати обслуговуючому кооперативу 
«Садово-дачний кооператив «Ентузіаст», за 
умови виконання пункту 3 цього рішення, в 
оренду на 10 років земельні ділянки для ведення 
колективного садівництва у мікрорайоні Осо-
корки Дарницького району м. Києва із земель 
комунальної власності територіальної громади 
міста Києва:

- земельну ділянку площею 1,1093 га (ка-
дастровий номер 8000000000:96:444:0101);

- земельну ділянку площею 1,0301 га (ка-
дастровий номер 8000000000:96:445:0101);

- земельну ділянку площею 1,1886 га (ка-
дастровий номер 8000000000:96:446:0101);

- земельну ділянку площею 1,3388 га (ка-
дастровий номер 8000000000:96:447:0101);

- земельну ділянку площею 0,4411 га (ка-
дастровий номер 8000000000:96:474:0101);

- земельну ділянку площею 1,9250 га (ка-
дастровий номер 8000000000:96:473:0101);

- земельну ділянку площею 1,6678 га (ка-
дастровий номер 8000000000:96:472:0101);

- земельну ділянку площею 1,5082 га (ка-
дастровий номер 8000000000:96:470:0101);

- земельну ділянку площею 1,5150 га (ка-
дастровий номер 8000000000:96:471:0101);

- земельну ділянку площею 1,4683 га (ка-
дастровий номер 8000000000:96:449:0101);

земельну ділянку площею 1,6186 га (када-
стровий номер 8000000000:96:448:0101).

3. Обслуговуючому кооперативу садово-
дачному кооперативу «Ентузіаст»:

3.1. Виконувати обов’язки землекористу-
вача відповідно до вимог статті 96 Земельного 

кодексу України.
3.2. У місячний термін надати до Департаменту 

земельних ресурсів виконавчого органу Київ-
ської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) документи, визначені чинним за-
конодавством, необхідні для укладання договору 
оренди земельної ділянки.

3.3. Питання пайової участі вирішити відпо-
відно до законодавства.

3.4. Виконати вимоги, викладені в листах 
Департаменту містобудування та архітектури 
від 16.12.2013 № 21468/0/12/19-13, Головно-
го управління Держгеокадастру у м. Києві від 
04.08.2016 № 734/41-16.

3.5. Забезпечити вільний доступ для прокла-
дання нових, ремонту та експлуатації існуючих 
інженерних мереж і споруд, що знаходяться в 
межах земельної ділянки.

3.6. У разі необхідності проведення рекон-
струкції чи нового будівництва питання оформ-
лення дозвільної та проектно-кошторисної до-
кументації вирішувати в порядку, визначеному 
законодавством України.

3.7. Виконати роботи з інженерної підготовки 
території по захисту її від підтоплення та за-
топлення повеневими водами, погодивши їх у 
встановленому порядку.

3.8. Дотримуватись обмежень у викорис-
танні земельних ділянок, зазначених у витязі з 
Державного земельного кадастру.

4. Попередити землекористувача, що право 
користування земельними ділянками може бути 
припинено у випадках, передбачених статтями 
141, 143 Земельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування.

Київський міський голова
В. Кличко
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1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì ßçäàí³-Ôàð Áàõðà-
ìó òà Ôåô³ëàòüºâ³é Îëüç³ Ìèêîëà¿âí³, çà óìîâè 
âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ, â îðåíäó íà 
15 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0662 ãà 
(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:78:139:0304, 
âèòÿã ç Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ¹ ÍÂ-
8000122702014) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-
âàííÿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ êîòåäæíî¿ çàáóäîâè íà âóë. 
Ëóê³âñüê³é, 36 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç íàáóòòÿì ïðàâà 
âëàñíîñò³ íà æèòëîâèé áóäèíîê (äîãîâ³ð êóï³â-
ë³-ïðîäàæó æèòëîâîãî áóäèíêó â³ä 26.11.2015 
¹ 909) (êàòåãîð³ÿ çåìåëü - çåìë³ æèòëîâî¿ òà 
ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà À-22637, çàÿâà 
ÄÖ ¹ 01065-000218496-014 â³ä 09.08.2016).

2. Ãðîìàäÿíàì ßçäàí³-Ôàð Áàõðàìó òà Ôå-
ô³ëàòüºâ³é Îëüç³ Ìèêîëà¿âí³:

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

2.2. 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.

2.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñò³ 
Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 04.08.2016 
¹ 057041-15213.

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî 
ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ, 
âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

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

2.6. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3. Ðîç³ðâàòè çà çãîäîþ ñòîð³í äîãîâ³ð 
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 17.04.2015 
¹ 241, óêëàäåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ 
ðàäîþ òà òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ «Äí³ïðîâñüêà ðèâ’ºðà» íà ï³äñòàâ³ 
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 16.12.2014 
¹ 713/713 «Ïðî ïîä³ë çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî 
ïåðåáóâàº â îðåíä³ òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ 
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Äí³ïðîâñüêà ðèâ’ºðà» äëÿ 
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 
³íäèâ³äóàëüíî¿ êîòåäæíî¿ çàáóäîâè â óðî÷èù³ 
Îáîëîíü, íà âóë. Áîãàòèðñüê³é, íà ï³âí³÷ â³ä 
çàòîêè Âåðáëþä â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà».

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

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

 
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà

Â. Êëè÷êî

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ãîøêó 
Ìèêîë³ Âîëîäèìèðîâè÷ó, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îð-
ãàí³çàö³¿ ñàä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» 
Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, äëÿ âåäåííÿ 
êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ìåäîâ³é, 168 
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ 
çåìåëü - çåìë³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðè-
çíà÷åííÿ, ñïðàâà À-22773).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ãîøêó Ìèêîë³ 
Âîëîäèìèðîâè÷ó, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³-
çàö³¿ ñàä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» 
Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, çà óìîâè 
âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó 
âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0600 ãà 
(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:72:488:0568) 
äëÿ âåäåííÿ êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. 
Ìåäîâ³é, 168 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ãîøêó Ìèêîë³ Âîëîäèìèðî-
âè÷ó, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñàä³âíèöü-
êîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿíñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà:

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

3.2. Ó ðàç³ çä³éñíåííÿ áóä³âíèöòâà íà çåìåëüí³é 
ä³ëÿíö³ ñàäîâîãî áóäèíêó òà ³íøèõ íåîáõ³äíèõ 
áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ ñïîðóä òîùî ïèòàííÿ 
ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç Äåïàðòàìåíòîì 

åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü âè-
ð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ 
çàêîíîäàâñòâîì.

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

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñòàõ 
Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè 
â³ä 26.02.2016 ¹ 2739/0/12-4/19-16, Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä 
27.04.2016 ¹ 272/41-16.

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

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

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

 
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà

Â. Êëè÷êî

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Äÿ÷åíêî 
Âàëåíòèí³ Âëàñ³âí³, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³-
çàö³¿ ñàä³âíèöüêîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» 
Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà äëÿ âåäåííÿ 
êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ìåäîâ³é, 159 
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ 
çåìåëü - çåìë³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðè-
çíà÷åííÿ, ñïðàâà À-22768).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíö³ Äÿ÷åíêî Âàëåíòèí³ 
Âëàñ³âí³, ÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñàä³âíèöü-
êîãî òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿíñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0500 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:72:488:0159) äëÿ âåäåííÿ êîëåê-
òèâíîãî ñàä³âíèöòâà íà âóë. Ìåäîâ³é, 159 ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíö³ Äÿ÷åíêî Âàëåíòèí³ Âëàñ³âí³, 
÷ëåíó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñàä³âíèöüêîãî 
òîâàðèñòâà «Ôðîíòîâèê» Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðà-
éîíó ì. Êèºâà:

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

3.2. Ó ðàç³ çä³éñíåííÿ áóä³âíèöòâà íà çåìåëüí³é 
ä³ëÿíö³ ñàäîâîãî áóäèíêó òà ³íøèõ íåîáõ³äíèõ 
áóäèíê³â, ãîñïîäàðñüêèõ ñïîðóä òîùî ïèòàííÿ 
ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç Äåïàðòàìåíòîì 

åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü âè-
ð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ 
çàêîíîäàâñòâîì.

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

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñòàõ 
Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè 
â³ä 01.04.2016 ¹ 4489/0/12/19-16, Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä 
12.07.2016 ¹ 617/41-16.

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

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

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

 
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà

Â. Êëè÷êî

Про передачу громадянам 
Яздані-Фар Бахраму, Фефілатьєвій Ользі Миколаївні 

земельної ділянки 
для експлуатації та обслуговування 
індивідуальної котеджної забудови 

на вул. Луківській, 36 в Оболонському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 742/2904 від 6 липня 2017 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 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 
державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», враховуючи те, що земельна ділянка зареєстрована в Державному земельному кадастрі (витяг з 
Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 12.09.2014 № НВ-8000122702014), право комунальної 
власності територіальної громади міста Києва на яку зареєстровано в установленому порядку (витяг з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно від 17.04.2015 № 36421877), та розглянувши заяву громадян Яздані-Фар 
Бахрам, Фефілатьєвої Ольги Миколаївни від 09.08.2016 № ЗДЦ-4442, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про передачу громадянину 
Гошку Миколі Володимировичу, 
члену громадської організації 

садівницького товариства «Фронтовик» 
Солом’янського району м. Києва, 

земельної ділянки для ведення колективного садівництва 
на вул. Медовій, 168 у Солом’янському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 745/2907 від 6 липня 2017 року

Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пункту 34 
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про передачу громадянці 
Дяченко Валентині Власівні, 
члену громадської організації 

садівницького товариства «Фронтовик» 
Солом’янського району м. Києва, 

земельної ділянки для ведення колективного садівництва 
на вул. Медовій, 159 у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 746/2908 від 6 липня 2017 року
Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін 

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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про продаж земельної ділянки громадянину Кулику 
Валерію Семеновичу для експлуатації та обслуговування 

майнового комплексу (споруди) для проведення 
відпочинку, спорту, з апартаментами та адміністративними 
приміщеннями на вул. Ямській, 50, літ. А у Голосіївському 

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 749/2911 від 6 липня 2017 року

Відповідно до статей 9, 128 Земельного кодексу України, Закону України «Про Державний земельний кадастр», 
Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та пункту 3 розділу 
II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 06.09.2012 № 5245-VI «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøîâó 
îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:79:034:0026) íà âóë. ßìñüê³é, 50, 
ë³ò. À ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (ñïðàâà 
N ª-1409).

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó 
ðîçì³ð³ 4348971,00 ãðí (÷îòèðè ì³ëüéîíè òðèñòà 
ñîðîê â³ñ³ì òèñÿ÷ äåâ’ÿòñîò ñ³ìäåñÿò îäíà ãðèâ-
íÿ 00 êîï³éîê) íà ï³äñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ 
îö³íêè (âèñíîâîê ïðî âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
â³ä 28.03.2017).

3. Ïðîäàòè ãðîìàäÿíèíó Êóëèêó Âàëåð³þ Ñåìå-
íîâè÷ó çåìåëüíó ä³ëÿíêó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:79:034:0026) 
ïëîùåþ 0,1165 ãà çà 4348971,00 ãðí (÷îòèðè 
ì³ëüéîíè òðèñòà ñîðîê â³ñ³ì òèñÿ÷ äåâ’ÿòñîò 
ñ³ìäåñÿò îäíà ãðèâíÿ 00 êîï³éîê) äëÿ åêñïëóà-
òàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ìàéíîâîãî êîìïëåêñó 
(ñïîðóäè) äëÿ ïðîâåäåííÿ â³äïî÷èíêó, ñïîðòó, ç 
àïàðòàìåíòàìè òà àäì³í³ñòðàòèâíèìè ïðèì³ùåí-
íÿìè íà âóë. ßìñüê³é, 50, ë³ò. À ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó ãðîìàäÿíèíó 
Êóëèêó Âàëåð³þ Ñåìåíîâè÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
íà âóë. ßìñüê³é, 50, ë³ò. À ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà (çã³äíî ç äîäàòêîì).

5. 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 8000000000:79:034:0026) 
ïëîùåþ 0,1165 ãà íà âóë. ßìñüê³é, 50, ë³ò. À ó 
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ö³íîþ òà íà 
óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ öèì ð³øåííÿì.

6. Ãðîìàäÿíèíó Êóëèêó Âàëåð³þ Ñåìåíîâè÷ó:
6.1. Óêëàñòè â äâîòèæíåâèé òåðì³í äîãîâ³ð 

êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.
6.2. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ 

ä³ëÿíêè çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè.

7. 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 5 - 7 
óìîâ ïðîäàæó, çàòâåðäæåíèõ öèì ð³øåííÿì.

8. Ïîïåðåäèòè ãðîìàäÿíèíà Êóëèêà Âàëåð³ÿ 
Ñåìåíîâè÷à, ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó ìîæå áóòè ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî 
ñòàòåé 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

9. 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 № 749/2911
УМОВИ

продажу громадянину Кулику Валерію Семеновичу земельної ділянки 
на вул. Ямській, 50, літ. А у Голосіївському 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.
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Про продаж земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю 

«ФІРМА «АТРІО» для експлуатації 
та обслуговування АЗК у комплексі (мийка, СТО) 

на вул. Богатирській, 32-а 
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 750/2912 від 6 липня 2017 року
Відповідно до статей 9, 128 Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме маймо та їх обтяжень», пункту 3 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» 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. Ïîãîäèòè çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøîâó 
îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:78:139:0068) íà âóë. Áîãàòèðñüê³é, 
32-à â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (ñïðàâà 
¹ ª-1390).

2. Çàòâåðäèòè âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó 
ðîçì³ð³ 6668648,00 ãðí (ø³ñòü ì³ëüéîí³â ø³ñòñîò 
ø³ñòäåñÿò â³ñ³ì òèñÿ÷ ø³ñòñîò ñîðîê â³ñ³ì ãðèâåíü 
00 êîï³éîê) íà ï³äñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ 
îö³íêè (âèñíîâîê ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè â³ä 13.12.2016).

3. Ïðîäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ «Ô²ÐÌÀ «ÀÒÐ²Î» çåìåëüíó ä³ëÿíêó 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:78:139:0068) ïëîùåþ 0,2226 ãà çà 
6668648,00 ãðí (ø³ñòü ì³ëüéîí³â ø³ñòñîò ø³ñòäå-
ñÿò â³ñ³ì òèñÿ÷ ø³ñòñîò ñîðîê â³ñ³ì ãðèâåíü 00 
êîï³éîê) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ÀÇÊ 
ó êîìïëåêñ³ (ìèéêà, ÑÒÎ) íà âóë. Áîãàòèðñüê³é, 
32-à â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîäàæó òîâàðèñòâó ç 
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ô²ÐÌÀ «ÀÒÐ²Î» 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóë. Áîãàòèðñüê³é, 32-à 
â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (çã³äíî ç äî-
äàòêîì).

5. 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 8000000000:78:139:0068) 
ïëîùåþ 0,2226 ãà íà âóë. Áîãàòèðñüê³é, 32-à â 
Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çà ö³íîþ òà íà 
óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ öèì ð³øåííÿì.

6. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ 
«Ô²ÐÌÀ «ÀÒÐ²Î»:

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

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

7. 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.

8. Ïîïåðåäèòè òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ 
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ô²ÐÌÀ «ÀÒÐ²Î», ùî:

8.1. Ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó 
ïåðåõîäèòü äî ïîêóïöÿ â³äïîâ³äíî äî óìîâ, 
ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòîì 7 öüîãî ð³øåííÿ, òà 
çä³éñíþºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì îáòÿæåíü öüîãî 
ïðàâà, âñòàíîâëåíèõ äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî óìîâ ïðîäàæó, 
çàòâåðäæåíèõ öèì ð³øåííÿì.

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

9. 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 № 750/2912
УМОВИ

продажу товариству з обмеженою відповідальністю «ФІРМА «АТРІО» 
земельної ділянки на вул. Богатирській, 32-а 

в Оболонському районі м. Києва

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

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

3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é 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. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü (àêò îáñòåæåííÿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü â³ä 25.04.2005 ¹ 95) òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó.

5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè 
òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 12.04.2005 ¹ 19-2932, Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ 
òà àðõ³òåêòóðè â³ä 01.09.2015 ¹ 11607/0/12/19-15, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàíåï³äñòàíö³¿ â³ä 
21.08.2004 ¹ 6300, Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â ì. Êèºâ³ â³ä 
20.05.2005 ¹ 06-6-26/2540.

6. Çàðàõóâàòè äî ñóì, ÿê³ ïîêóïåöü ìàº ñïëàòèòè çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àâàíñ ó ñóì³ 303528,87 
ãðí (òðèñòà òðè òèñÿ÷³ ï’ÿòñîò äâàäöÿòü â³ñ³ì ãðèâåíü 87 êîï³éîê), ñïëà÷åíèé â³äïîâ³äíî äî 
óãîäè ¹ 113 â³ä 25.10.2007 òà ó ñóì³ 833653,34 ãðí (â³ñ³ìñîò òðèäöÿòü òðè òèñÿ÷³ ø³ñòñîò 
ï’ÿòäåñÿò òðè ãðèâí³ 34 êîï³éêè), ñïëà÷åíèé â³äïîâ³äíî äî äîäàòêîâîãî äîãîâîðó ¹ 1 â³ä 
17.08.2016. Ðåøòà âàðòîñò³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ñóì³ 5531465,79 ãðí (ï’ÿòü ì³ëüéîí³â ï’ÿòñîò 
òðèäöÿòü îäíà òèñÿ÷à ÷îòèðèñòà ø³ñòäåñÿò ï’ÿòü ãðèâåíü 79 êîï³éîê) ñïëà÷óºòüñÿ ó òàêîìó 
ïîðÿäêó:

- ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äíÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðî-
äàæó - 50 â³äñîòê³â ÷àñòèíè ïëàòåæó, ùî çàðàõîâóºòüñÿ äî ì³ñöåâîãî áþäæåòó, ùî â ðîçðàõóíêó 
ñòàíîâèòü 2765732,90 ãðí (äâà ì³ëüéîíè ñ³ìñîò ø³ñòäåñÿò ï’ÿòü òèñÿ÷ ñ³ìñîò òðèäöÿòü äâ³ 

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

4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä 
14.06.2012 ¹ 7817/0/18-3/19-12 òà â³ä 28.05.2015 ¹ 6147/1/12/19-15, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ 
Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä 18.06.2014 ¹ 19-26-0.3-3070/2-14 òà Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè 
Óêðà¿íè â³ä 14.12.2015 ¹ 1044/10/15-15.

5. Çàðàõóâàòè äî ñóì, ÿê³ ïîêóïåöü ìàº ñïëàòèòè çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, àâàíñ ó ñóì³ 2511757,15 
ãðí (äâà ì³ëüéîíè ï’ÿòñîò îäèíàäöÿòü òèñÿ÷ ñ³ìñîò ï’ÿòäåñÿò ñ³ì ãðèâåíü 15 êîï³éîê), ñïëà÷åíèé 
â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó ¹ 11 â³ä 14.11.2016. Ðåøòà âàðòîñò³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ñóì³ 1837213,85 
ãðí (îäèí ì³ëüéîí â³ñ³ìñîò òðèäöÿòü ñ³ì òèñÿ÷ äâ³ñò³ òðèíàäöÿòü ãðèâåíü 85 êîï³éîê), ñïëà÷óºòüñÿ 
ïðîòÿãîì 10 áàíê³âñüêèõ äí³â â³ä äíÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó.

6. 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);

- ñóìó áîðãó ïðîñòðî÷åíîãî ïëàòåæó ç óðàõóâàííÿì ³íôëÿö³éíèõ âòðàò çà âåñü ÷àñ ïðîñòðî÷åííÿ;
- òðè â³äñîòêà ð³÷íèõ â³ä ïðîñòðî÷åíî¿ ñóìè.
7. 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

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî 
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó 
Ãîðáà÷åíêó Îëåãó Ïàâëîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ãîãîëÿ, 14-á 
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ 
çåìåëü - çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, 
ñïðàâà À-21801).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ãîðáà÷åíêó Îëåãó 
Ïàâëîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî 
ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 0,0576 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:72:523:0009) äëÿ áóä³âíèöòâà òà 
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ãîãîëÿ, 14-á 
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ãîðáà÷åíêó Îëåãó Ïàâëîâè÷ó:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ 

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

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

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-
êëàäàííÿ íîâèõ, ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëóàòàö³¿ 

³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ 
ó ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñòàõ 
Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè 
â³ä 12.09.2013 ¹ 16095/0/12/19-13, Ãîëîâíî-
ãî óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä 
19.08.2015 ¹ 19-26-7777.31-2201/20-15.

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

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Àíäðóùåíêó Âîëî-
äèìèðó Àíàòîë³éîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíê-
òó 2 öüîãî ð³øåííÿ, â îðåíäó íà 15 ðîê³â çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1890 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:78:096:0006, âèòÿã ç Äåðæàâíîãî 
çåìåëüíîãî êàäàñòðó ¹ ÍÂ-8000296912016) 
äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³-
ñòðàòèâíîãî áóäèíêó íà âóë. Âèøãîðîäñüê³é, 
12 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç íàáóòòÿì ïðàâà âëàñíîñò³ 
íà íåðóõîìå ìàéíî (äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 
01.03.2016 ¹ 377) (êàòåãîð³ÿ çåìåëü - çåìë³ 
æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà 
À-22587, çàÿâà ÄÖ ¹ 01014-000223515-014 
â³ä 13.10.2016).

2. Ãðîìàäÿíèíó Àíäðóùåíêó Âîëîäèìèðó 
Àíàòîë³éîâè÷ó:

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

2.2. 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.

2.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñò³ 
Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 26.08.2016 
¹ 057041-16460.

Про передачу громадянину 
Горбаченку Олегу Павловичу у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Гоголя, 14-б у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 747/2909 від 6 липня 2017 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 186, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пункту 34 
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи наявність детального 
плану території мікрорайону Жуляни у Солом’янському районі м. Києва, затвердженого рішенням Київської міської 
ради від 14.06.2007 № 796/1457, та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська 
міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про передачу громадянину 
Андрущенку Володимиру Анатолійовичу 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 
адміністративного будинку на вул. Вишгородській, 12 

в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 751/2913 від 6 липня 2017 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 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 
державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», враховуючи те, що земельна ділянка зареєстрована в Державному земельному кадастрі (витяг з 
Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 11.05.2016 № НВ-8000296912016), право комунальної 
власності територіальної громади міста Києва на яку зареєстровано в установленому порядку (відомості з Держав-
ного реєстру речових прав на нерухоме майно від 02.06.2016 № 14836965), та розглянувши заяву громадянина 
Андрущенка Володимира Анатолійовича від 13.10.2016 № ЗДЦ-4520, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

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

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

2.6. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3. Ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè â³ä 12.05.2005 ¹ 78-6-00274 (ç³ çì³íàìè, 
âíåñåíèìè äîãîâîðîì â³ä 04.05.2012 ¹ 78-
6-00683), óêëàäåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ 
ðàäîþ òà ²íñòèòóòîì òóðèçìó Ôåäåðàö³¿ ïðî-
ôåñ³éíèõ ñï³ëîê Óêðà¿íè íà ï³äñòàâ³ ïóíêòó 26 
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 24.04.2003 

¹ 411/571 «Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ 
ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ 
çåìëåþ», ç ìîìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ 
ïðàâà îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
ãðîìàäÿíèíîì Àíäðóùåíêîì Âîëîäèìèðîì 
Àíàòîë³éîâè÷åì.

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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№84 (4997)

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 
«Інжпроектсервіс-Арс» земельної ділянки 

для обслуговування житлового будинку з вбудованими 
нежитловими приміщеннями на вул. Гродненській, 14 

(літ. А) у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 753/2915 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 внесення змін та доповнень до рішення 
Київської міської ради від 22.12.2016 №794/1798 

«Про затвердження плану діяльності Київської 
міської ради з підготовки проектів регуляторних актів 

на 2017 рік»
Рішення Київської міської ради № 609/2771 від 22 червня 2017 року

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 
7 та 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», статті 46 
Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 №579/579, з метою 
планування діяльності Київської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний 
рік, для забезпечення здійснення державної регуляторної політики у м. Києві Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТРАНСБУД» на просп. Визволителів, 17 у Дніпровському 
районі м. Києва для експлуатації нежилої будівлі - блоку 

служб заводу (літ. И)
Рішення Київської міської ради № 763/2925 від 6 липня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки «ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНСБУД» на просп. Визволителів, 17 у Дніпровському 
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:

Про передачу ТОВАРИСТВУ 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Н. В. ІНВЕСТ» 

земельної ділянки для будівництва, 
експлуатації та обслуговування медичного центру 

зі знесенням існуючого нежитлового будинку 
на вул. Патріарха Мстислава Скрипника, 46 (літ. В) 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 756/2918 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», розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Н. В. ІНВЕСТ» від 17.03.2017 № 030-000238908-014, враховуючи те, що земельна 
ділянка зареєстрована в Державному земельному кадастрі (витяг з Державного земельного кадастру про земельну 
ділянку від 11.03.2016 № НВ-8000272192016), 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 24.12.2015 № 12910755), Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî 
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç 
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «²íæïðîåêòñåðâ³ñ-
Àðñ» äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó ç 
âáóäîâàíèìè íåæèòëîâèìè ïðèì³ùåííÿìè íà 
âóë. Ãðîäíåíñüê³é, 14 (ë³ò. À) ó Äí³ïðîâñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü – çåìë³ 
æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, êîä ÊÂÖÏÇ 
02.03, çàÿâà ÄÖ ¹ 01062-000239698-014 â³ä 
25.03.2017, ñïðàâà ¹ Ä-6633).

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ 
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «²íæïðîåêòñåðâ³ñ-Àðñ», 
çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåí-
íÿ, â îðåíäó íà 10 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿí-
êó ïëîùåþ 0,3609 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:66:027:0025, âèòÿã ç Äåðæàâíîãî 
çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî çåìåëüíó ä³ëÿíêó 
¹ ÍÂ-8000010492013) äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ 
æèòëîâîãî áóäèíêó ç âáóäîâàíèìè íåæèòëî-
âèìè ïðèì³ùåííÿìè íà âóë. Ãðîäíåíñüê³é, 14 
(ë³ò. À) ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç 
çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç íàáóòòÿì 
ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî (âèòÿã ç 
Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðó-
õîìå ìàéíî ïðî ðåºñòðàö³þ ïðàâà âëàñíîñò³ 
â³ä 02.03.2017 ¹ 19324509).

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ 
«²íæïðîåêòñåðâ³ñ-Àðñ»:

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 
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-
òåêòóðè â³ä 31.05.2012 ¹ 7045/0/18-3/19-12, 
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ 
â³ä 03.11.2015 ¹ 19-26-7777.31-5310/20-15.

3.4. 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.

3.5. 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 ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ïîäàòè 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-
ãîâîðó 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

1.  Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 22.12.2016 ¹794/1798 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ 
ïëàíó ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ï³ä-
ãîòîâêè ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â íà 2017 
ð³ê» òàê³ çì³íè:

- äîïîâíèòè äîäàòîê äî ð³øåííÿ ïîçèö³ÿìè 
32, 33 çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

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

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü òîðã³âë³, ï³äïðèºìíèöòâà òà ðå-
òóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè.
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1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²Ä-
ÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÒÐÀÍÑÁÓÄ» íà ïðîñï. Âè-
çâîëèòåë³â, 17 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,05 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà) â îðåíäó íà 15 ðîê³â äëÿ åêñïëó-
àòàö³¿ íåæèëî¿ áóä³âë³ – áëîêó ñëóæá çàâîäó 
(ë³ò. È) çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî 
ð³øåííÿ) (Ê-27352).

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

ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

1. Ïåðåäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «Í.Â. ²ÍÂÅÑÒ», çà óìîâè 
âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ, â îðåíäó íà 
10 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0601 ãà 
(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:72:063:0011, 
âèòÿã ç Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî 
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ¹ ÍÂ-8000272192016) äëÿ 
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 
ìåäè÷íîãî öåíòðó ç³ çíåñåííÿì ³ñíóþ÷îãî íå-
æèòëîâîãî áóäèíêó íà âóë. Ïàòð³àðõà Ìñòèñëàâà 
Ñêðèïíèêà, 46 (ë³ò. Â) ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç 
ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà ìàéíî (äîãîâ³ð 
êóï³âë³-ïðîäàæó íåæèëîãî áóäèíêó â³ä 25.02.2016 
¹ 209), (êàòåãîð³ÿ çåìåëü – çåìë³ æèòëîâî¿ òà 
ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, êîä ÊÂÏÖÇ 03.03, çàÿâà 
ÄÖ ¹ 11331-000238908-014 â³ä 17.03.2017, 
ñïðàâà À-23139).

2. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎ-
Â²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «Í.Â. ²ÍÂÅÑÒ»:

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

2.2. 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 
çàêîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äî-
ãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

2.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

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

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

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

3. Ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 19.12.2012 
¹ 72-6-00668, óêëàäåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ 
ì³ñüêîþ ðàäîþ òà ãðîìàäÿíèíîì Äåíèùóêîì 
Ïàâëîì Àíäð³éîâè÷åì, ç ìîìåíòó äåðæàâ-
íî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²Ä-
ÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «Í. Â. ²ÍÂÅÑÒ» (ëèñò-çãîäà 
â³ä 11.03.2016 ¹ 211).

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.
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ãðèâí³ 90 êîï³éîê). Ðåøòà âàðòîñò³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ñóì³ 2765732,89 ãðí (äâà ì³ëüéîíè 
ñ³ìñîò ø³ñòäåñÿò ï’ÿòü òèñÿ÷ ñ³ìñîò òðèäöÿòü äâ³ ãðèâí³ 89 êîï³éîê) ñïëà÷óºòüñÿ ó ðîçñòðî÷êó 
ïðîòÿãîì òðüîõ ðîê³â ð³âíèìè ÷àñòèíàìè ç íàñòóïíîãî ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà ì³ñÿöåì, â ÿêîìó 
çä³éñíåíî ïåðøèé ïëàò³æ, àëå íå ï³çí³øå í³æ äî 25 ÷èñëà êîæíîãî ì³ñÿöÿ.

7. Ðîçì³ð ïëàòåæó âèçíà÷àºòüñÿ ³ç âðàõóâàííÿì ³íäåêñó ³íôëÿö³¿, âñòàíîâëåíîãî Äåð-
æàâíîþ 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 êó-
ï³âë³-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.

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

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

9. Äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïåðåäáà÷èòè, ùî ïîêóïöþ ó ðàç³ ïðî-
ñòðî÷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.
10. Ïåíÿ çà ïðîñòðî÷åííÿ âèêîíàííÿ ïîêóïöåì ãðîøîâîãî çîáîâ’ÿçàííÿ çà äîãîâîðîì 

êóï³âë³-ïðîäàæó ï³äëÿãàº ñïëàò³ ³ íàðàõîâóºòüñÿ äî ïîâíîãî ôàêòè÷íîãî âèêîíàííÿ ïîêóïöåì 
òàêîãî ãðîøîâîãî çîáîâ’ÿçàííÿ, àëå íå á³ëüøå îäíîãî ðîêó.

11. 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¿ ä³ëÿíêè ïðèïèíÿºòüñÿ. Â òàêîìó ðàç³ ïðîòÿãîì íàñòóïíîãî äíÿ ç ìîìåíòó ïðè-
ïèíåííÿ ðîçñòðî÷åííÿ ïëàòåæó ïîêóïåöü çîáîâ’ÿçàíèé ñïëàòèòè ðåøòó (çàëèøîê) âàðòîñò³ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

12. Ó äîãîâîð³ êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè âñòàíîâèòè îáòÿæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ 
ïîêóïöÿ 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÷èíèòè àáî ïîâ’ÿçàí³ ó ìàéáóòíüîìó ç ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó 
äî ³íøèõ îñ³á.
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Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки публічному акціонерному товариству 

«Акціонерна компанія «Київводоканал» 
на вул. Деснянській, 1 у Деснянському районі м. Києва 

для експлуатації та обслуговування будівель 
і водозабірних споруд Деснянської водопровідної станції 

та експлуатації зеленої зони
Рішення Київської міської ради № 766/2928 від 6 липня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земель-
ної ділянки публічному акціонерному товариству «Акціонерна компанія «Київводоканал» на вул. Деснянській, 1 у 
Десняському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 123, 124 Земельного кодексу України, За-
коном України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної 
та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про відхилення проекту рішення «Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки державному підприємству «Мобільний 
рятувальний центр ДСНС України» на вул. Кіровоградській, 

19 у Голосіївському районі м. Києва для розміщення 
тренувальної бази, будівництва та експлуатації 

додаткових службових приміщень»
Рішення Київської міської ради № 767/2929 від 6 липня 2017 року

Відповідно до статті 37 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 
07.07.2016 № 579/579, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання згоди на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо поділу земельної 
ділянки товариству з обмеженою відповідальністю 

«Територіальне міжгосподарче об’єднання «Ліко-Холдінг» 
на вул. Ломоносова, 42 - 50 у Голосіївському районі 

м. Києва для будівництва житлових будинків та закладів 
по обслуговуванню населення

Рішення Київської міської ради № 768/2930 від 6 липня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання згоди на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «Територіальне міжгосподарче об’єднання «Ліко-Хол-
дінг» на вул. Ломоносова, 42 - 50 у Голосіївському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 79-1 
Земельного кодексу України, статтею 56 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальному підприємству капітального будівництва, 
реконструкції та інвестицій «Голосіїво-будінвест» 

на розі вул. Лісничої та Столичного шосе 
у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва адміністративної будівлі 
з приміщеннями поліклініки, амбулаторії, закладом 
харчування та органу місцевого самоврядування 

мікрорайону Чапаєвка
Рішення Київської міської ради № 769/2931 від 6 липня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальному підприємству капітального будівництва, реконструкції та інвестицій «Голосіїво-будінвест» на 
розі вул. Лісничої та Столичного шосе у Голосіївському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 
123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Àêö³îíåðíà 

êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë» íà âóë. Äåñíÿíñüê³é, 
1 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 10,52 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 

1. Â³äõèëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî íàäàííÿ 
äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ 
ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äåðæàâíîìó 
ï³äïðèºìñòâó «Ìîá³ëüíèé ðÿòóâàëüíèé öåíòð 
ÄÑÍÑ Óêðà¿íè» íà âóë. Ê³ðîâîãðàäñüê³é, 19 ó 
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ ðîçì³ùåííÿ 
òðåíóâàëüíî¿ áàçè, áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ 
äîäàòêîâèõ ñëóæáîâèõ ïðèì³ùåíü (Ê-25547)».

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

 

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Íàäàòè çãîäó íà ðîçðîáëåííÿ òåõí³÷íî¿ 
äîêóìåíòàö³¿ ³ç çåìëåóñòðîþ ùîäî ïîä³ëó çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ «Òåðèòîð³àëüíå ì³æãîñïîäàð÷å 
îá’ºäíàííÿ «Ë³êî-Õîëä³íã» íà âóë. Ëîìîíîñîâà, 
42 - 50 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ïëîùåþ 
4,2792 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà), ÿêà 
ïåðåáóâàº â îðåíä³ íà ï³äñòàâ³ ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 24.11.2005 ¹ 59/2920 òà â³ä 
26.01.2012 ¹ 87/7424, äîãîâîðó îðåíäè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 11.04.2006 ¹ 79-6-00406, 

çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) 
(Ê-26866).

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

 
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà

Â. Êëè÷êî
Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 

Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì 
ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó êàï³òàëü-
íîãî áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿ òà ³íâåñòèö³é 
«Ãîëîñ³¿âî-áóä³íâåñò» íà ðîç³ âóë. Ë³ñíè÷î¿ 
òà Ñòîëè÷íîãî øîñå ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,50 ãà (çå-
ìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå 
êîðèñòóâàííÿ äëÿ áóä³âíèöòâà àäì³í³ñòðà-
òèâíî¿ áóä³âë³ ç ïðèì³ùåííÿìè ïîë³êë³í³êè, 
àìáóëàòîð³¿, çàêëàäîì õàð÷óâàííÿ òà îðãàíó 
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ì³êðîðàéîíó 

×àïàºâêà çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê 
äî ð³øåííÿ) (Ê-28651).

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

 
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà

Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì 

ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
â îðåíäó äî 31.12.2017 äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü ³ âîäîçàá³ðíèõ ñïîðóä 
Äåñíÿíñüêî¿ âîäîïðîâ³äíî¿ ñòàíö³¿ òà åêñïëóàòàö³¿ 
çåëåíî¿ çîíè çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê 
äî ð³øåííÿ (Ê-25530).

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

ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì 

ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

Додаток 
до рішення Київської міської ради

від 22.06.2017 № 609/2771

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

32. Проект рішення Київської міської 
ради «Про внесення змін до рі-
шення Київської міської ради від 
26 травня 2005 року №393/2968 
«Про встановлення Правил 
користування водними об’єктами 
для плавання на маломірних 
(малих) суднах у м. Києві»

Підвищення рівня безпеки 
судноплавства, охорони 
людського життя та на-
вколишнього природного 
середовища. Поліпшення 
умов для запобігання ава-
рійним подіям на водному 
транспорті

Протягом 2017 року Департамент транспорт-
ної інфраструктури 
виконавчого органу 
Київської міської ради 
(Київської міської 
державної адміністрації)

33. Проект рішення Київської 
міської ради «Про деякі питання 
розміщення тимчасових споруд 
торговельного, побутового, со-
ціально-культурного чи іншого 
призначення для здійснення 
підприємницької діяльності»

Врегулювання питання 
розміщення додаткового 
обладнання поряд з тим-
часовими спорудами для 
здійснення підприємниць-
кої діяльності

Протягом 2017 року Департамент містобу-
дування та архітектури 
виконавчого органу 
Київської міської ради 
(Київської міської 
державної адміністрації)

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АСАХІ ІНВЕСТ» на вул. Козацькій, 122 
у Голосіївському районі м. Києва 

для експлуатації офісно-складських будівель
Рішення Київської міської ради № 764/2926 від 6 липня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСАХІ ІНВЕСТ» на вул. Козацькій, 122 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 кому-
нальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

житлово-будівельному кооперативу «Машинобудівник» 
на вул. Великій Васильківській, 101 у Печерському 
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку
Рішення Київської міської ради № 765/2927 від 6 липня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки житлово-будівельному кооперативу «Машинобудівник» на вул. Великій Васильківській, 101 у Печерському 
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 42, 79-1, 123 Земельного кодексу України, статтею 50 
Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²Ä-
ÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÀÑÀÕ² ²ÍÂÅÑÒ» íà âóë. Êî-
çàöüê³é, 122 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,22 ãà (çåìåëüíà ä³-
ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â îðåíäó íà 5 ðîê³â äëÿ 
åêñïëóàòàö³¿ îô³ñíî-ñêëàäñüêèõ áóä³âåëü 
çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) 
(Ê-27532).

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

 
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà

Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì 

ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
æèòëîâî-áóä³âåëüíîìó êîîïåðàòèâó «Ìàøèíî-
áóä³âíèê» íà âóë. Âåëèê³é Âàñèëüê³âñüê³é, 101 
ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,24 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà 
îáñëóãîâóâàííÿ áàãàòîêâàðòèðíîãî æèòëîâîãî 
áóäèíêó çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî 
ð³øåííÿ) (Ê-29135).

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì 

ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè
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Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Мельниченко Вірі Валеріївні 
у пров. Залежному, 4-а у Голосіївському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 774/2936 від 6 липня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянці Мельниченко Вірі Валеріївні у пров. Залежному, 4-а у Голосіївському районі м. Києва та додані 
документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини 
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

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

громадянину Цибі Максиму Володимировичу 
у пров. Садовому, 4-а у Солом’янському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 775/2937 від 6 липня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Цибі Максиму Володимировичу у пров. Садовому, 4-а у Солом’янському районі м. Києва та додані 
документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини 
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Терещенко Лідії Юріївні на вул. Ярослава 
Галана, 1 у Солом’янському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 776/2938 від 6 липня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянці Терещенко Лідії Юріївні на вул. Ярослава Галана, 1 у Солом’янському районі м. Києва та додані 
документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини 
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Блудчій Ліні Семенівні 

на вул. Маршала Бірюзова, 5 
у Святошинському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель 
і споруд

Рішення Київської міської ради № 777/2939 від 6 липня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянці Блудчій Ліні Семенівні на вул. Маршала Бірюзова, 5 у Святошинському районі м. Києва та додані 
документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини 
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

громадянину Козлітіну Олександру Віталійовичу 
на вул. Сумській, 12-б 

у Солом’янському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 778/2940 від 6 липня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Козлітіну Олександру Віталійовичу на вул. Сумській, 12-б у Солом’янському районі м. Києва та 
додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

громадянину Годині Сергію Володимировичу 
на вул. Садовій, 158, діл. 46 

у Дарницькому районі м. Києва 
для ведення колективного садівництва

Рішення Київської міської ради № 782/2944 від 6 липня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Годині Сергію Володимировичу на вул. Садовій, 158, діл. 46 у Дарницькому районі м. Києва та 
додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Шевченко Нонні Анатоліївні 
на вул. Ціолковського, 14 у Голосіївському районі м. Києва 

для ведення садівництва
Рішення Київської міської ради № 779/2941 від 6 липня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянці Шевченко Нонні Анатоліївні на вул. Ціолковського, 14 у Голосіївському районі м. Києва та додані 
документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини 
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ìåëüíè÷åíêî Â³ð³ Âàëå-
ð³¿âí³ ó ïðîâ. Çàëåæíîìó, 4-à ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,10 ãà 
(çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü 
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî 
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä 
çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) 
(Ê-27847).

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

 
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà

Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì 

ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Öèá³ Ìàêñèìó Âîëîäèìèðî-
âè÷ó ó ïðîâ. Ñàäîâîìó, 4-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,08 ãà 
(çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü 
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî 
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä 
çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) 
(Ê-27251).

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

 
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà

Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì 

ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Òåðåùåíêî Ë³ä³¿ Þð³¿âí³ íà 
âóë. ßðîñëàâà Ãàëàíà, 1 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,03 ãà (çåìåëüíà 
ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ 
(äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-27971).

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì 

ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Áëóä÷³é Ë³í³ Ñåìåí³âí³ íà 
âóë. Ìàðøàëà Á³ðþçîâà, 5 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,07 ãà 
(çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü 
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî 
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä 
çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) 
(Ê-27934).

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

 
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà

Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì 

ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Êîçë³ò³íó Îëåêñàíäðó Â³òàë³-
éîâè÷ó íà âóë. Ñóìñüê³é, 12-á ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,02 ãà 
(çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü 
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî 
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä 
çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) 
(Ê-27253).

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

 
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà

Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì 

ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ãðîìàäÿíèíó Ãîäèí³ Ñåðã³þ Âîëîäèìèðîâè÷ó íà 
âóë. Ñàäîâ³é, 158, ä³ë. 46 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,05 ãà (çåìåëüíà 
ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ âåäåííÿ 
êîëåêòèâíîãî ñàä³âíèöòâà çã³äíî ç ïëàíîì-ñõå-
ìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-27765).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì 

ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè
1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 

çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Øåâ÷åíêî Íîíí³ Àíàòîë³¿âí³ íà 
âóë. Ö³îëêîâñüêîãî, 14 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,05 ãà (çåìåëüíà 
ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ âåäåííÿ 
ñàä³âíèöòâà çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê 
äî ð³øåííÿ) (Ê-29033).

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

ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì 

ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè
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Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину 
Мирошнику Ярославу Миколайовичу 

на вул. Шевченка, 64-в у Солом’янському районі 
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 780/2942 від 6 липня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Мирошнику Ярославу Миколайовичу на вул. Шевченка, 64-в у Солом’янському районі м. Києва 
та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 
34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Соколову Максиму Олександровичу 

на вул. Римського-Корсакова, 15-а 
у Голосіївському районі 

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

Рішення Київської міської ради № 781/2943 від 6 липня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Соколову Максиму Олександровичу на вул. Римського-Корсакова, 15-а у Голосіївському районі 
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України “Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності”, 
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Вишневській Марині Валеріївні 
на вул. Каменярів, 27 

у Солом’янському районі м. Києва для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 783/2945 від 6 липня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянці Вишневській Марині Валеріївні на вул. Каменярів, 27 у Солом’янському районі м. Києва та додані 
документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини 
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ãðîìàäÿíèíó Ìèðîøíèêó ßðîñëàâó Ìèêîëàéî-
âè÷ó íà âóë. Øåâ÷åíêà, 64-â ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,06 ãà 
(çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ 
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëà-
íîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-23107).

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

 
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà

Â. Êëè÷êî

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

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ãðîìàäÿíèíó Ñîêîëîâó Ìàêñèìó Îëåêñàíäðîâè÷ó 
íà âóë. Ðèìñüêîãî-Êîðñàêîâà, 15-à ó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,10 ãà 
(çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ 
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëàíîì-
ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-27846).

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

 Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

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

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ãðîìàäÿíö³ Âèøíåâñüê³é Ìàðèí³ Âàëåð³¿âí³ íà 
âóë. Êàìåíÿð³â, 27 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,03 ãà (çåìåëüíà 
ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ 
(äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-28439).

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

 Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

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

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Головльовій Олені Леонідівні 
на вул. Сумській, 12-а у Солом’янському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради №  784/2946 від 6 липня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянці Головльовій Олені Леонідівні на вул. Сумській, 12-а у Солом’янському районі м. Києва та додані 

документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини 
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ãðîìàäÿíö³ Ãîëîâëüîâ³é Îëåí³ Ëåîí³ä³âí³ íà 
âóë. Ñóìñüê³é, 12-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,02 ãà (çåìåëüíà 
ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ 
(äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-27252).

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

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

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Ткаченку Валерію Анатолійовичу 

на вул. Московській, 28-а у Солом’янському районі 
м. Києва для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 785/2947 від 6 липня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Ткаченку Валерію Анатолійовичу на вул. Московській, 28-а у Солом’янському районі м. Києва та 
додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ãðîìàäÿíèíó Òêà÷åíêó Âàëåð³þ Àíàòîë³éîâè÷ó íà 
âóë. Ìîñêîâñüê³é, 28-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,05 ãà (çåìåëüíà 
ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ 
(äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-27439).

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

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

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Соломці Людмилі Володимирівні 
на вул. Григорія Ващенка у Дарницькому районі м. Києва 

для ведення садівництва
Рішення Київської міської ради № 786/2948 від 6 липня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянці Соломці Людмилі Володимирівні на вул. Григорія Ващенка у Дарницькому районі м. Києва та 
додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ãðîìàäÿíö³ Ñîëîìö³ Ëþäìèë³ Âîëîäèìèð³âí³ íà 
âóë. Ãðèãîð³ÿ Âàùåíêà ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,12 ãà (çåìåëüíà 
ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ âåäåííÿ 
ñàä³âíèöòâà çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê 
äî ð³øåííÿ) (Ê-27393).

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

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

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Хіцко Євгенії Василівні, 
члену садівничого товариства «Дніпро-1», 

на вул. 51-й Садовій, діл. 9-в 
у Дарницькому районі м. Києва для ведення 

колективного садівництва
Рішення Київської міської ради № 787/2949 від 6 липня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення, земельної 
ділянки громадянці Хіцко Євгенії Василівні, члену садівничого товариства «Дніпро-1», на вул. 51-й Садовій, діл. 9-в 
у Дарницькому районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, За-
коном 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 ãðîìàäÿíö³ Õ³öêî ªâãåí³¿ Âàñèë³âí³, ÷ëåíó 
ñàä³âíè÷îãî òîâàðèñòâà «Äí³ïðî-1», íà âóë. 51-é 
Ñàäîâ³é, ä³ë. 9-â ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,03 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ âåäåííÿ êîëåêòèâíîãî 
ñàä³âíèöòâà çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê 
äî ð³øåííÿ) (Ê-24458).

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè
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№84 (4997)

Про відхилення проекту рішення 
«Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Рапліс Людмилі Анатоліївні 

на вул. Межовій, 2 у Солом’янському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд»
Рішення Київської міської ради № 788/2950 від 6 липня 2017 року

Відповідно до статті 37 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 
07.07.2016 № 579/579, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

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

ділянки громадянину Іваненку Євгенію Анатолійовичу у 
мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 789/2951 від 6 липня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Іваненку Євгенію Анатолійовичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва та 
додані документи, оскільки частина земельної ділянки перебуває у приватній власності, керуючись статтями 9, 118 
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз-
межування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки громадянину 
Свириденку Вадиму Васильовичу у мікрорайоні 

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

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 790/2952 від 6 липня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Свириденку Вадиму Васильовичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва 
та додані документи, враховуючи те, що рішенням Київської міської ради земельна ділянка передана у приватну 
власність, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини 
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки громадянину 
Яцині Віктору Петровичу у мікрорайоні Жуляни 

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

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 793/2955 від 6 липня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Яцині Віктору Петровичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва та додані 
документи, враховуючи те, що рішенням Київської міської ради земельна ділянка передана у приватну власність, 
керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

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

громадянину Морозу Сергію Григоровичу 
у мікрорайоні Жуляни 

у Солом’янському районі м. Києва для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 791/2953 від 6 липня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Морозу Сергію Григоровичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва та додані 
документи, враховуючи те, що частина земельної ділянки перебуває у приватній власності, керуючись статтями 9, 
118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада 

1. Â³äõèëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî íàäàííÿ 
äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ 
ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ 
Ðàïë³ñ Ëþäìèë³ Àíàòîë³¿âí³ íà âóë. Ìåæîâ³é, 2 ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-26543)».

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðî-
áëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó ²âàíåíêó ªâ-
ãåí³þ Àíàòîë³éîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,07 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ 

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä (Ê-28611).

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðî-
áëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ñâèðèäåíêó 
Âàäèìó Âàñèëüîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,11 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ 

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä (Ê-28695).

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó ßöèí³ Â³êòîðó Ïåòðîâè÷ó 
ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,09 ãà (çåìåëüíà 
ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-28691).

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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки громадянину 
Мохіну Віктору Георгійовичу 

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

і споруд
Рішення Київської міської ради № 792/2954 від 6 липня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Мохіну Віктору Георгійовичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва та додані 
документи, враховуючи те, що рішенням Київської міської ради частина земельної ділянки передана у приватну 
власність, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини 
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ìîõ³íó Â³êòîðó Ãåîðã³éîâè÷ó 
ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,07 ãà (çåìåëüíà 
ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-28742).

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки громадянину 
Глущенку Івану Івановичу у мікрорайоні Жуляни 

у Солом’янському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель 
і споруд

Рішення Київської міської ради № 794/2956 від 6 липня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Глущенку Івану Івановичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва та додані 
документи, враховуючи категоричну вимогу органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Жуляни» 
м. Києва від 21.12.2016 № 35/12-55 щодо недопущення відведення земельних ділянок, якими вони користуються, 
іншим громадянам, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ãëó-
ùåíêó ²âàíó ²âàíîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,12 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ 

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä (Ê-28599).

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó 
Ìîðîçó Ñåðã³þ Ãðèãîðîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ 
Æóëÿíè ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,12 ãà (çåìåëüíà 
ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü 
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî 

áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä 
(Ê-28652).

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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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про внесення змін до пункту 2 

розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 14 лютого 2017 року №163 «Про підготовку річного 

звіту про діяльність виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), підприємств, 
установ, організацій територіальної 
громади міста Києва за 2016 рік»

Розпорядження № 822 від 11 липня 2017 року

Відповідно до Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ», з метою підготовки повної, об’єктивної, 
достовірної інформації про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), підприємств, установ, організацій територіальної громади міста Києва за 2016 рік і забезпечення 
належного рівня прозорості та відкритості діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), підприємств, установ, організацій територіальної громади міста Києва:

Ó ï³äïóíêò³ 2.2. ïóíêòó 2 ðîçïîðÿäæåííÿ âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 14 ëþòîãî 
2017 ðîêó ¹ 163 «Ïðî ï³äãîòîâêó ð³÷íîãî çâ³òó 
ïðî ä³ÿëüí³ñòü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿), ï³äïðèºìñòâ-óñòàíîâ, îðãà-

í³çàö³é òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
çà 2016 ð³ê» ñëîâà öèôðè «äî 01 ëèïíÿ 2017 
ðîêó» çàì³íèòè ñëîâàìè òà öèôðàìè «äî 15 
ëèïíÿ 2017 ðîêó».

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про проведення шкільних ярмарків 
до нового 2017– 2018 навчального року

Розпорядження № 922 від 28 липня 2017 року

Відповідно до підпункту 8 пункту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Положення про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для прове-
дення масових спортивних та культурно-видовищних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 18 грудня 1998 року № 2025, рішення Київської міської ради від 28 лютого 2013 року № 97/9154 «Про деякі 
питання розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення 
для здійснення підприємницької діяльності у м. Києві», Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням 
Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051, враховуючи рішення Київської міської ради від 
16 квітня 2015 року № 409/1274 «Про затвердження Комплексної київської міської цільової програми сприяння 
розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2015 – 2018 роки», розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 травня 2015 року № 507 «Про 
проведення ярмарків у місті Києві», з метою забезпечення школярів міста Києва товарами шкільного асортименту 
до нового 2017–2018 навчального року:

1. Ïðîâåñòè 12, 13 ñåðïíÿ 2017 ðîêó ç 
09.00 äî 18.00 òåìàòè÷íèé çàãàëüíîì³ñüêèé 
øê³ëüíèé ÿðìàðîê ç ïðîäàæó òîâàð³â øê³ëüíîãî 
àñîðòèìåíòó íà âóë. Õðåùàòèê (íåïàðíèé á³ê, 
íèæí³é òðîòóàð â³ä öåíòðàëüíîãî âèõîäó ç³ 
ñòàíö³¿ ìåòðî «Õðåùàòèê» äî Áåññàðàáñüêî¿ 
ïëîù³) (äàë³ – çàãàëüíîì³ñüêèé øê³ëüíèé 
ÿðìàðîê), à òàêîæ 01 ñåðïíÿ –10 âåðåñíÿ 
2017 ðîêó ç 09.00 äî 18.00 òåìàòè÷í³ ðàéîíí³ 
øê³ëüí³ ÿðìàðêè ç ïðîäàæó òîâàð³â øê³ëüíîãî 
àñîðòèìåíòó ó ðàéîíàõ ì³ñòà Êèºâà (äàë³ – 
ðàéîíí³ øê³ëüí³ ÿðìàðêè).

2. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî 

«Ì³ñüêèé ìàãàçèí» âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) (äàë³ – ÊÏ «Ì³ñüêèé ìàãàçèí») 
îðãàí³çàòîðîì çàãàëüíîì³ñüêîãî øê³ëüíîãî 
ÿðìàðêó, à òàêîæ îðãàí³çàòîðîì ðàéîííèõ 
øê³ëüíèõ ÿðìàðê³â ñï³ëüíî ç ðàéîííèìè â 
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèìè àäì³í³ñòðàö³ÿìè.

3. ÊÏ «Ì³ñüêèé ìàãàçèí»:
3.1. Äî ïî÷àòêó ïðîâåäåííÿ çàãàëüíî-

ì³ñüêîãî øê³ëüíîãî ÿðìàðêó ðîçðîáèòè òà 
ïîãîäèòè ç Äåïàðòàìåíòîì ì³ñòîáóäóâàííÿ 
òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 

àäì³í³ñòðàö³¿) ñõåìó îðãàí³çàö³¿ òåðèòîð³¿ ç 
â³äîáðàæåííÿì îá’ºêò³â òà êîíñòðóêö³é, ÿê³ 
ïëàíóºòüñÿ ðîçì³ñòèòè ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ 
ÿðìàðêó, òà ìàòåð³àëàìè ùîäî ¿õ â³çóàëüíîãî 
çîáðàæåííÿ, ðîçì³ð³â, ïëîù.

3.2.Ñï³ëüíî ç Äåïàðòàìåíòîì ïðîìèñ-
ëîâîñò³ òà ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
çàëó÷èòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äî ó÷àñò³ 
â çàãàëüíîì³ñüêîìó øê³ëüíîìó ÿðìàðêó ï³ä-
ïðèºìñòâà ëåãêî¿ ïðîìèñëîâîñò³ ì³ñòà Êèºâà, 
âèðîáíèê³â òîâàð³â øê³ëüíîãî àñîðòèìåíòó 
ç ³íøèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè, äèñòðèá’þòîð³â òà 
ï³äïðèºìñòâà òîðã³âë³.

4. ÊÏ «Ì³ñüêèé ìàãàçèí» ñï³ëüíî ç ðàéîííè-
ìè â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèìè àäì³í³ñòðàö³ÿìè:

4.1. Äî ïî÷àòêó ïðîâåäåííÿ ðàéîííèõ 
øê³ëüíèõ ÿðìàðê³â ðîçðîáèòè òà ïîãîäèòè ç 
Äåïàðòàìåíòîì ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
ñõåìè îðãàí³çàö³¿ òåðèòîð³é ç â³äîáðàæåí-
íÿì îá’ºêò³â òà êîíñòðóêö³é, ÿê³ ïëàíóºòüñÿ 
ðîçì³ñòèòè ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ÿðìàðê³â, òà 
ìàòåð³àëàìè ùîäî ¿õ â³çóàëüíîãî çîáðàæåííÿ, 
ðîçì³ð³â, ïëîù.

4.2. Çàëó÷èòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äî 
ó÷àñò³ â ðàéîííèõ øê³ëüíèõ ÿðìàðêàõ ï³äïðè-
ºìñòâà ëåãêî¿ ïðîìèñëîâîñò³ ì³ñòà Êèºâà, 
âèðîáíèê³â òîâàð³â øê³ëüíîãî àñîðòèìåíòó 
ç ³íøèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè, äèñòðèá’þòîð³â òà 
ï³äïðèºìñòâà òîðã³âë³.

5. Êîì³ñ³¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) ç êîíòðîëþ çà ñòàíîì ñïîðòèâ-
íèõ ñïîðóä òà ³íøèõ ñïåö³àëüíî â³äâåäåíèõ 
ì³ñöü äëÿ ïðîâåäåííÿ ìàñîâèõ ñïîðòèâíèõ 
òà êóëüòóðíî-âèäîâèùíèõ çàõîä³â, óòâîðåí³é 
â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 30 ÷åðâíÿ 
2015 ðîêó ¹ 623, äî ïî÷àòêó ïðîâåäåííÿ 
çàãàëüíîì³ñüêîãî øê³ëüíîãî ÿðìàðêó òà 
ðàéîííèõ øê³ëüíèõ ÿðìàðê³â çä³éñíèòè îá-
ñòåæåííÿ ì³ñöü ¿õ ïðîâåäåííÿ ç óðàõóâàí-
íÿì ïîãîäæåíèõ â³äïîâ³äíî äî ï³äïóíêòó 
3.1 ïóíêòó 3 òà ï³äïóíêòó 4.1 ïóíêòó 4 öüîãî 
ðîçïîðÿäæåííÿ ñõåì îðãàí³çàö³¿ òåðèòîð³é, 
çà ðåçóëüòàòàìè ÿêèõ ñêëàñòè àêòè ç âèñíî-
âêàìè ïðî â³äïîâ³äí³ñòü àáî íåâ³äïîâ³äí³ñòü 
öèõ ì³ñöü âñòàíîâëåíèì âèìîãàì òà íàäàòè ¿õ 
ÊÏ «Ì³ñüêèé ìàãàçèí», ðàéîííèì â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì òà Äåïàðòàìåíòó 
ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

6. Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ 
òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà 
ðàéîííèì â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñòðà-
ö³ÿì çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì 
âèìîã îðãàí³çàö³¿ òåðèòîð³é çàãàëüíîì³ñüêîãî 
øê³ëüíîãî ÿðìàðêó òà ðàéîííèõ øê³ëüíèõ 
ÿðìàðê³â â³äïîâ³äíî äî ñõåì, ïîãîäæåíèõ 

çã³äíî ç ï³äïóíêòîì 3.1 ïóíêòó 3 öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ, òà íàÿâí³ñòþ àêò³â, ñêëàäåíèõ 
çã³äíî ç ïóíêòîì 4 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

7. Ðàéîííèì â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèì àä-
ì³í³ñòðàö³ÿì âèçíà÷èòè ïåðåë³ê ï³äïðèºìñòâ 
òîðã³âë³, ùî áóäóòü ðåàë³çîâóâàòè òîâàðè 
øê³ëüíîãî àñîðòèìåíòó äî íîâîãî 2017 – 2018 
íàâ÷àëüíîãî ðîêó, òà âæèòè îðãàí³çàö³éíèõ 
çàõîä³â ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ¿õ â³äïîâ³äíèì 
ðåêëàìíèì îôîðìëåííÿì.

8. Äåïàðòàìåíòó ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîç-
âèòêó ï³äïðèºìíèöòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ñïðèÿòè âèð³øåííþ 
îðãàí³çàö³éíèõ ïèòàíü ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ 
çàãàëüíîì³ñüêîãî øê³ëüíîãî ÿðìàðêó òà 
ðàéîííèõ øê³ëüíèõ ÿðìàðê³â.

9. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
çàáåçïå÷èòè ³íôîðìóâàííÿ ìåøêàíö³â ñòîëèö³ 
ïðî ïðîâåäåííÿ çàãàëüíîì³ñüêîãî øê³ëüíîãî 
ÿðìàðêó òà ðàéîííèõ øê³ëüíèõ ÿðìàðê³â â 
êîìóíàëüíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

10. Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà 
ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³-
ñòðàö³¿) ñï³ëüíî ç Äåïàðòàìåíòîì êóëüòóðè 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), 
Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì öåíòðîì íàðîäíî¿ òâîð-
÷îñò³ òà êóëüòóðíèõ äîñë³äæåíü îðãàí³çóâàòè 
ï³ä ÷àñ çàãàëüíîì³ñüêîãî øê³ëüíîãî ÿðìàðêó 
12 ñåðïíÿ 2017 ðîêó ç 13.00 äî 15.00 âèñòóïè 
äèòÿ÷èõ êîëåêòèâ³â íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³.

11. Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
çàáåçïå÷èòè çà çâåðíåííÿì îðãàí³çàòîðà 
çàãàëüíîì³ñüêîãî øê³ëüíîãî ÿðìàðêó ÷åðãó-
âàííÿ áðèãàäè øâèäêî¿ (åêñòðåíî¿) ìåäè÷íî¿ 
äîïîìîãè ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ çàãàëüíîì³ñü-
êîãî øê³ëüíîãî ÿðìàðêó.

  12. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Íà-
ö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ òà Óïðàâë³ííÿ 
ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ â ì. Êèºâ³ Äåïàðòàìåíòó 
ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ çàáåçïå÷èòè îõîðîíó 
ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ 
çàãàëüíîì³ñüêîãî øê³ëüíîãî ÿðìàðêó, ðàéîí-
íèõ øê³ëüíèõ ÿðìàðê³â òà ìîíòàæó îá’ºêò³â ³ 
êîíñòðóêö³é íà âèçíà÷åíèõ òåðèòîð³ÿõ.

13. Ïðîñèòè ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðè-
ñòâî «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ» çä³éñíèòè çà çâåðíåííÿì 
ÊÏ «Ì³ñüêèé ìàãàçèí» ï³äêëþ÷åííÿ îá’ºêò³â 
òîðã³âë³ äî åëåêòðîìåðåæ çà ñïðîùåíîþ 
(òèì÷àñîâîþ) ñõåìîþ ó âñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ çàãàëüíîì³ñüêîãî 
øê³ëüíîãî ÿðìàðêó íà âóë. Õðåùàòèê.

14. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â òà ãîë³â ðà-
éîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

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

громадянину Блонському Євгену Вацлавовичу 
у мікрорайоні Жуляни 

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

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 795/2957 від 6 липня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Блонському Євгену Вацлавовичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва та 
додані документи, враховуючи те, що відповідно до частини шостої статті 118 Земельного кодексу України відсутня 
згода землекористувача (архівна довідка Києво-Святошинської районної державної адміністрації від 05.11.2009 
№ 840), зважаючи на категоричну вимогу органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Жуляни» м. Києва 
від 21.12.2016 № 35/12-55 щодо недопущення відведення земельних ділянок, якими вони користуються, іншим 
громадянам, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини 
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðî-
áëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Áëîíñüêîìó 
ªâãåíó Âàöëàâîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,11 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ 

æèëîãî áóäíèêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä (Ê-28647).

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

 Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

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

 громадянину Туці Павлу Георгійовичу 
у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі 

м. Києва для будівництва 
та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 796/2958 від 6 липня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Туці Павлу Георгійовичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва та додані 
документи, враховуючи те, що відповідно до частини шостої статті 118 Земельного кодексу України відсутня згода 
землекористувача (архівна довідка Києво-Святошинської районної державної адміністрації від 22.10.2009 № 738), 
зважаючи на категоричну вимогу органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Жуляни» м. Києва від 
21.12.2016 № 35/12-55 щодо недопущення відведення земельних ділянок, якими вони користуються, іншим гро-
мадянам, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини 
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Òóö³ 
Ïàâëó Ãåîðã³éîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,11 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-

íÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ 
ñïîðóä (Ê-28606).

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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№84 (4997)

Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Шевчен-
ківської районної в місті Києві державної адміністрації оголошує конкурс на 
заміщення вакантної посади:

- Директор початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу 
"Київська дитяча художня школа №7".

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта, досвід педагогічної роботи не менше трьох 
років, вільне володіння державною мовою.

Документи: заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних 
даних; автобіографія, що містить прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць, рік 
і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову 
діяльність, посаду, місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних по-
садах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу 
зв'язку, відомості про наявність чи відсутність судимості; копія документа, що по-
свідчує особу, копії документів про вищу освіту; два рекомендаційні листи довільної 
форми, мотиваційний лист довільної форми.

Додатково просимо подати копії документів про трудову діяльність та проект 
програми розвитку початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу 
"Київська дитяча художня школа №7" на один і п'ять років.

Документи приймаються протягом 30 днів з дня публікування оголошення за 
адресою: м.Київ-01030, бульв. Т.Г.Шевченка, 26/4, к. № 406.

Довідки за тел. 235-31-86. Оплату протягом трьох тижнів з дати підписання до-
говору гарантуємо. Наші реквізити: р/р 35410002077831, 35425202077831 в УДКСУ 
Шевченківського р-ну м. Києва, код банку 820019, ЄДРПОУ 37470133.

ДО ВІДОМА МЕШКАНЦІВ БУДИНКІВ ПО ВУЛ. ДМИТРІВСЬКІЙ, 69, 82, ВУЛ. ПОЛТАВСЬКІЙ, 
13, ВУЛ. ЗЛАТОУСТІВСЬКІЙ, 52, ВУЛ. ЧОРНОВОЛА,29-а

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 р.
№869 "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги" 

з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 р. Товариством з 
обмеженою відповідальністю "ЕКЖИТЛОКОМ" проведено перерахунок тарифу на послуги з утримання 
будинків та прибудинкової території.

Інформація про розмір тарифу та його структуру, а також періодичність та строки надання послуг, 
затверджені розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 09.03.2011 р. №307 "Про 
впорядкування надання послуг  з  утримання  будинків  і   споруд  та  прибудинкових  територій", роз-
міщено на інформаційних дошках будинків.

Зауваження та пропозиції стосовно тарифу на утримання будинку та прибудинкової території 
приймаються в письмовому вигляді за адресою: вул. Дмитрівська, 69, кв. 1 протягом 14 календарних 
днів з дня розміщення оголошення.

Довідки за тел. 569-45-18

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує про намір передати майно в оренду
Характеристика об'єкта оренди: нежитлові приміщення першого поверху загальною площею 77,0 кв. м, розташовані 

за адресою: м. Київ, вул. Підвисоцького, 4-а. Вартість об'єкта оренди станом на 30.04.2017 – 1 906 900,00 грн без ПДВ.
Балансоутримувач: КНП "Консультативно – діагностичний центр" Печерського району міста Києва (м. Київ, 

пров. Підвисоцького, 13, 280-08-58).
За заявою ініціатора цільове використання та строк оренди: для розміщення приватного закладу охорони здоров'я 

(медична лабораторія), на 2 роки 364 дні. Орендна ставка: 10 %, розмір орендної плати за місяць: 15 890,83 грн без ПДВ 
(коригується на індекс інфляції). Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів з дня, наступного після 
розміщення оголошення, за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича – Павленка, 15, каб. 210. 

Довідки за телефоном 280-15-39.

Оголошення про намір передати в оренду об'єкти, що належать до комунальної власності територіальної громади 
міста Києва та передані до сфери управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації. Орендода-
вець – Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація. Балансоутримувач – Навчально-виховний комплекс 
допрофесійної та технічної творчості молоді м. Києва. Нежитлове приміщення, розташоване на 1 та 2 поверсі за адресою: 
вул. Патріарха Мстислава Скрипника, 58, загальною площею 189,20 кв.м, запропонована заявником мета використання 
та строк оренди: розміщення приватних навчальних закладів, крім зазначених у пункті 19 Методики. (Розмір місячної 
орендної плати становить 2733,11 грн (без ПДВ), 2 роки 364 дні. Ринкова вартість майна станом на 31.05.2017 становить 
3587500 грн (без ПДВ). Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з дня наступного після публікації оголо-
шення. Заяви про оренду приймаються за адресою: 03020, просп. Повітрофлотський, 41, Солом'янська районна в місті 
Києві державна адміністрація, каб. 179. Отримати довідкову інформацію можна за тел.: 207-09-32,207-09-34,207-09-30.

ТОВ "Сервіс-Житло-Комфорт" повідомляє про втрату оригіналу декла-
рації про готовність об'єкта до експлуатації, зареєстрованою Департаментом 
Державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві, реєстраційний номер 
КВ 142141830227 від 02.07.2014 р.

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

адміністрації) повідомляє про продаж об’єктів права 
комунальної власності територіальної громади м. Києва:
шляхом викупу:
- нежитлові приміщення (в тому числі підвал) площею 24,0 кв. м на 

вул. Мала Житомирська, 11/5, літ. "А" приватизовано юридичною особою 
за 569 025,32 (п’ятсот шістдесят дев’ять тисяч двадцять п’ять) гривень 
32 копійки, в тому числі ПДВ;

- нежитлові приміщення площею 18,9 кв. м на вул. Франка Івана, 25/40, 
літ. "А" приватизовано фізичною особою за 1 148 652 (один мільйон сто сорок 
вісім тисяч шістсот п’ятдесят дві) гривні, в тому числі ПДВ;

- нежитлові приміщення площею 13,9 кв. м на вул. Шумського Юрія, 4-а, 
літ. "А" приватизовано фізичною особою за 313 560 (триста тринадцять тисяч 
п’ятсот шістдесят) гривень, в тому числі ПДВ;

- нежитлові приміщення площею 39,1 кв. м на пров. Шевченка Тараса, 
7/1, літ. "Б" приватизовано юридичною особою за 1 829 160 (один мільйон 
вісімсот двадцять девять тисяч сто шістдесят) гривень, в тому числі ПДВ;

- нежитлові приміщення (в тому числі підвал) площею 268,3 кв. м на 
вул. Саксаганського, 131, літ. "А" приватизовано юридичною особою за
6 228 000 (шість мільйонів двісті двадцять вісім тисяч) гривень, в тому числі ПДВ;

- нежитлові приміщення площею 23,4 кв. м на просп. Лобановського 
Валерія, 35, літ. "А" приватизовано фізичною особою за 434 100 (чотириста 
тридцять чотири тисячі сто) гривень, в тому числі ПДВ;

- нежитлові приміщення (в тому числі підвал) площею 74,9 кв. м на 
вул. Орлика Пилипа, 24/1, літ. "А" приватизовано юридичною особою за 
1 576 560 (один мільйон п’ятсот сімдесят шість тисяч п’ятсот шістдесят) 
гривень, в тому числі ПДВ;

шляхом продажу на аукціоні:
- нежитлові приміщення площею 136,8 кв. м на вул. Березняківська, 28, 

літ. "А" приватизовано юридичною особою за 1 189 608 (один мільйон сто 
вісімдесят дев’ять тисяч шістсот вісім) гривень, в тому числі ПДВ;

- нежитлова будівля площею 40,7 кв. м на вул. Щусєва Академіка, 23/9, 
літ. "Б" приватизовано юридичною особою за 517 969,20 (п’ятсот сімнадцять 
тисяч дев’ятсот шістдесят дев’ять) гривень 20 копійок, в тому числі ПДВ;

- нежитлові приміщення площею 377,0 кв. м на вул. Нижній Вал, 31/18, 
літ. "А" приватизовано юридичною особою за 7 118 160 (сім мільйонів сто 
вісімнадцять тисяч сто шістдесят) гривень, в тому числі ПДВ;

- нежитлові приміщення площею 177,6 кв. м на вул. Терещенківська, 13, 
літ. "А" приватизовано юридичною особою за 5 814 840 (п’ять мільйонів ві-
сімсот чотирнадцять тисяч вісімсот сорок) гривень, в тому числі ПДВ;

- нежитлові приміщення площею 198,0 кв. м на бульв. Шевченка Тараса, 
1, літ. "А" приватизовано юридичною особою за 5 244 576 (п’ять мільйонів 
двісті сорок чотири тисячі п’ятсот сімдесят шість) гривень, в тому числі ПДВ;

- нежитлові приміщення площею 305,7 кв. м на вул. Світлицького, 23, 
літ. "А" приватизовано юридичною особою за 1 979 880 (один мільйон дев’ятсот 
сімдесят дев’ять тисяч вісімсот вісімдесят) гривень, в тому числі ПДВ;

- нежитлові приміщення площею 1037,0 кв. м на вул. Велика Васильків-
ська (Червоноармійська), 4, літ. "Б" приватизовано юридичною особою за 
54 160 198 (п’ятдесят чотири мільйони сто шістдесят тисяч сто дев’яносто 
вісім) гривень, в тому числі ПДВ.

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

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

№ 
п/п

Балансоутриму-
вач (юридична 

адреса, контак-
тний телефон

Дані про об’єкт оренди

Характе-
ристика

Місцезнахо-
дження

За-
гальна 
площа, 

кв.м

Оренд-
на 

ставка 
у %

Запропонована заявни-
ком мета використання 

приміщення

Строк орен-
ди запро-

понований 
заявником

Оренд-
на 

плата 
за 1 

кв.м, 
грн

Розмір 
місячної 
орендної 

плати, 
грн

Вартість 
об’єкта 
оренди, 
грн без 

ПДВ

1. КП "Київпас-
транс"

(04070, Набе-
режне Шосе, 2

254-65-27)

1 поверх
вул. Кири-

лівська, 132 
літ. И

9,0 1

Розміщення
центру реабілітації дітей 
та молоді з функціональ-

ним и обмеженнями

Станом на 31.05.2017

2 роки 364 
дні 16,58 149,25 179 100,0

2. 1 поверх
вул. Алма-
Атинська, 

74
27,2 18

Розміщення торгівель-
ного об'єкта з продажу 
продовольчих товарів з 
продажем алкогольних 
та тютюнових виробів

Станом на 30.04.2017

2 роки 364 
дні 288,92 7 858,5 523 900,0

3.

Дитяча клінічна
лікарня № 3 

Солом'янського 
району м. Києва
(03151, Волин-

ська, 21, тел. 
242-22-95)

1 поверх
Вул. Со-

ціалістична, 
12

3,0 9

Торговельний автомат, 
що відпускає 

продовольчі товари

Станом на 30.06.2017

2 роки 364 
дні 212,50 637,50 85000,00

4.

КП "Плесо" 
(02660, м. Київ, 

Микільсько-
Слобідська, 7, 
тел.541-06-96)

1 поверх

Обо-
лонський 

р-н. озеро 
"Вербне", 

б/н 15,-Д-4

75,0 8

Розміщення кафе, яке не
здійснює

продаж товарів
підакцизної групи (се-

зонно з 01 травня по 31
жовтня календарного 

року)

Станом на 15.06.2017

2 роки 364 
дні 143,66 10774,13 1595380,00

5.

частина 
волей-
больної

площадки

Дніпров-
ський р-н,
Гідропарк, 

о. До-
лобецький, 
пляж "Мо-
лодіжний", 

б/н

60,0 3

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

вана на організацію та
проведення занять 

різними видами спорту 
(сезонно з 01 травня по 
31жовтня календарного 

року)

Станом на 15.06.2017

2 роки 364 
дні 34,66 2079,62 821170,00

6.

Бетонний 
майданчик 

під літні 
службові 

примі-
щення

Обо-
лонський 

р-н, озеро 
"Редьчине", 
б/н, дільни-

ця № 12

50,0 8

Розміщення кафе, яке не
здійснює продаж товарів 

підакцизної групи 
(сезонно з 01 травня по 
31 жовтня календарного 

року)

Станом на 15.06.2017

2 роки 364 
дні 143,66 7182,78 1063590,00

7.

КП "Плесо" 
(02660, м. Київ, 

Микільсько-
Слобідська, 7, 
тел.541-06-96)

1 поверх
(павіль-

йон)

Дніпров-
ський р-н 

Гідропарк, 
14,-Д.З

86,0 3

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

вана на організацію та
проведення занять 

різними видами спорту 
(сезонно з 01 травня 

по 31 жовтня 
календарного року)

Станом на 15.06.2017

2 роки 364 
дні 57,90 4979,05 1991620,00

8.

КП "Київжит-
лоспецексплу-

атація" (вул. 
Володимирська, 
51-а, 234-23-24)

підвал
вул. 

І.Пулюя, 5, 
літ. А

14,0 8 Розміщення складу
Станом на 31.05.2017

2 роки 364 
дні 56,69 793,66 119050,00

9. 2 поверх
вул. Лип-
ська, 16, 

літ. А
66,37

50,0
кв. м – 
1 грн 
на рік

16,37 
кв. м – 

4%

Розміщення громадської 
приймальні депутата 

Київської міської ради

Станом на 31.03.2017

на строк дії 
депутат-

ських повно-
важень,
але не 

більше ніж 2 
роки 364 дні

1 грн на 
рік

798,82

2496900,048,80

або 
15%

Інше використання не-
рухомого майна

2 роки 364 
дні 470,27 31211,25

10.

Комунальне 
некомерційне 
підприємство 

"Київський 
міський

медичний 
центр "Академія 

здоров'я
людини" (Хар-
ківське шосе, 

121, 560-11-00)

9 поверх

Харківське 
шосе, 

121,кор-
пус 3

374,4 3 Розміщення приватного 
навчального закладу

Станом на 31.05.2017

2 роки 364 
дні 40,23 15062,0 6024800,0

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

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

м. Києва, каб. 524, телефони для довідок: 202-61-77, 202-61-76, 202-61-96.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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Розмитнити вантаж 
у Київському річковому порту 
можна буде цілодобово 
ПІДРОЗДІЛИ оформлення мит-
ного посту «Західний» у річковому 
порту «Київ» із 7 серпня працюють 
цілодобово. Про це повідомив 
в.о. начальника Київської міської 
митниці Державної фіскальної 
служби України, до зони відпові-
дальності якої входить зазначений 
митний пост, Сергій Тупальський. 
За його словами, перші три мі-
сяці такий графік працюватиме 
у тестовому режимі. З 2018 року 
режим 24/7 планується зробити 
постійним. 

Така ініціатива з’явилася після 
консультацій із бізнесом, власни-
ками терміналу та контролюючи-
ми органами. Відтак підприємці 
і громада Києва матимуть низку 
переваг від введення нового ре-
жиму роботи поста. Зокрема, 
бізнес отримає більш оперативну 
логістику, що означає відсутність 
псування товарів і харчових про-
дуктів у літній час. Крім того, 
це дасть змогу знизити наван-
таження на дороги загального 
користування в Києві 

«КИЇВ СМАРТ СІТІ-2020» – 
концепція інфраструктурного, технологічного 
і соціального розвитку
РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КМДА схвалено концепцію 
«КИЇВ СМАРТ СІТІ-2020», яка покликана створити 
можливості для еволюції столиці, поєднуючи стра-
тегічний підхід, технологічні досягнення та широке 
залучення громадськості. Вона визначає основні 
шляхи для подальшого інфраструктурного, техноло-
гічного та соціального розвитку Києва й новий вектор 
трансформації міського простору. Про це повідомив 
перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс. 

«У цьому документі враховано інтереси і киян, і 
підприємців, і неприбуткових організацій, а також 
визначено нову роль та функції міської влади. Ми 
маємо намір перетворити столицю на технологічно 

розвинений, соціально відповідальний та ком-
фортний для життя мегаполіс Східної Європи. Які 
ж саме переваги мають сучасні смарт технології? 
Утричі оперативніше стає реагування на різні не-
стандартні ситуації, що виникають у місті, у п’ять 
разів пришвидшується прийняття рішень, удвічі 
поліпшуються фінансові показники, у 2-4 рази зни-
жується споживання тепла, води та електроенергії, 
на 20 відсотків зменшуються затори на автошляхах, 
на 30 відсотків знижується рівень злочинності, до 
15 відсотків поліпшуються екологічні показники, 
зменшуються викиди вуглекислого газу тощо», – 
розповів Геннадій Пліс 

Департамент транспортної інфраструктури КМДА 
очолив Сергій Симонов 

ІЗ 4 СЕРПНЯ Сергія Симонова при-
значено директором Департаменту 
транспортної інфраструктури ви-
конавчого органу Київради (КМДА). 
Підписано відповідне розпоряджен-
ня Київського міського голови. 

Заступник голови КМДА Микола 
Поворозник представив колективу 
Департаменту нового керівника. 

«Транспортна галузь столиці 
– один із пріоритетних напрямів 

розвитку міста. Сьогодні ми працю-
ємо над змінами у цій сфері: новий 
транспорт, вдосконалення маршрутів 
руху громадського транспорту, ре-
монт автошляхів та шляхопроводів і 
впорядкування системи паркування. 
Усе це потрібно поліпшувати та роз-
вивати, тому бажаю вам знайти ту 
лінію керівництва колективом, що 
приведе до позитивних результа-
тів», – зазначив пан Поворозник  

Прокуратура вимагає повернути з незаконної 
оренди землю на Осокорках 
КИЇВСЬКОЮ  місцевою  прокуратурою  №2 
пред’явлено позов до Господарського районного 
суду столиці з вимогою зобов’язати приватне то-
вариство повернути з незаконного користування 
дві ділянки загальною площею 0,57 га та вартістю 
майже 12 млн грн, що розташовані на перетині 
Дніпровської набережної та просп. Миколи Бажана 
у Дарницькому районі. 

Як з’ясувалося, товариство впродовж 3 років суттєво 
не виконувало умови договорів оренди вказаних те-

риторій. Так, замість будівництва та обслуговування 
приміщень торгівельно-розважального призначення і 
закладів громадського харчування зі стоянками авто, 
на частині ділянки розміщено тимчасові споруди, в 
яких здійснюється роздрібна торгівля, а інша частина 
землі взагалі не доглядається. У зв’язку із зазначеним, 
місцевою прокуратурою в інтересах держави в особі 
Київради подано позов до Господарського районного 
суду міста про розірвання договорів оренди територій, 
укладених між Київрадою та приватною структурою  

НАПЕРЕДОДНІ нового 2017-2018 навчаль-
ного року в столиці триватимуть шкільні 
ярмарки з продажу товарів учнівського 
асортименту. 

Так, 12 та 13 серпня з 9.00 до 18.00 відбу-
деться тематичний загальноміський шкіль-
ний ярмарок на вул. Хрещатик (непарний бік, 
нижній тротуар від центрального виходу зі 
станції метро «Хрещатик» до Бессарабської 
площі). Під час заходу 12 серпня з 13.00 до 
15.00 буде організовано виступи дитячих 
колективів народної творчості. 

Також із 1 серпня до 10 вересня з 9.00 
до 18.00 шкільні ярмарки відбудуться й у 
районах столиці. 

До участі у них залучені підприємства 
легкої промисловості столиці, виробники 
товарів шкільного асортименту з інших 
регіонів України, дистриб’ютори та підпри-
ємства торгівлі  Ф
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На Хрещатику проведуть тематичний 
загальноміський шкільний ярмарок 
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