
У жовтні київські 
старшокласники і студенти 
зможуть відвідати захід 
«Навички сучасного лідера»

13 жовтня із 11.00 до 15.00 в «Українському домі» відбувати-
меться захід для молоді «Навички сучасного лідера». Організовує 
зустріч, на яку запрошують учнів старших класів і студентів Києва, 
Київський молодіжний центр у рамках форуму «Важливості».

Зокрема, учасники зможуть побувати на майстер-класі «Само-
презентація та сила живого спілкування. Спікерка – кар’єрний 
коуч, тренерка з ефективної комунікації, авторка мотиваційного 
нотатника «Щоденник-натхненник» Ксенія Ланчак. Учасники 
навчаться:

• правильно говорити про себе та свої таланти;
• розширювати коло знайомств;
• знаходити однодумців;
• зрозуміло доносити свою думку.
Також спікерка допоможе підготувати самопрезентацію, вести 

переговори, уникати конфліктів, краще розуміти себе та інших.
Далі – тренінг «Робота в команді: як досягати результатів і 

отримувати задоволення». Спікер – Володимир Страшко, заступник 
директора у «Освітній Хаб міста Києва», бізнес-тренер, експерт у 
галузі розвитку персоналу та HR. Тут учасники дізнаються:

• як досягати визначних результатів у командній роботі без 
зайвого стресу;

• як сформувати загальну мету і зробити так, щоб всі дійсно 
прагнули її досягти;

• хто такий сучасний лідер і чому люди важливіші за завдання.
Для участі старшокласникам і студентам необхідна реєстрація: 

https://bitly.su/Q9z6  

17 000 бігунів з усього 
світу та чотири рекорди 
України

Перемогу на основній дистанції 
Київського марафону (42.195 км) 
серед чоловіків здобув Олександр 
Бабарика, пробігши дистанцію за 
02:28:57.

Першу сходинку серед жінок, що 
бігли марафон посіла переможни-
ця Вільнюського марафону 2018 
та 2019 років Наталія Семенович, 
яка подолала 42.195 км за 02:51:38.

«Ювілейний Wizz Air Kyiv City 
Marathon став наймасштабнішою, 
найграндіознішою біговою подією 
в історії України. Ми об’єднали у 
єдиному біговому пориві 17 000 
бігунів, понад тисячу волонте-
рів, організаторів, підрядників, 
уболівальників... Я переконаний, 
що це фантастичне спортивне 
свято розділить бігову історію 
України на «до» і «після», – вважає 
генеральний менеджер компа-
нії-організатора Run Ukraine 
Дмитро Черніцький.

Під час 10th Wizz Air Kyiv City 
Marathon 2019 було встановлено 
чотири рекорди України:

• бігунка-кіборг Тетяна Вороті-
ліна подолала марафонську дис-
танцію на протезі;

• бігун Олег Сафронов пробіг 
півмарафон з трійнею;

• Марина Саєнко подолала пів-
марафон разом із хлопчиком з 
діагнозом ДЦП;

• бігун Іван Єфанов, який розпо-

чав свій пробіг з Одеси 26 вересня, 
завершив свій ультрамарафон, 
подолавши 542 км за 11 днів, 42 з 
яких – це марафонська дистанція 
Київського марафону.

У рамках ювілейного марафону 
були проведені забіги на дистанції 
для бігунів різного рівня підготов-
ки – від 3 до 42 км. Так, 5 жовтня 
з Софійської площі стартували 
учасники забігів Eldorado Run 10 
км і благодійних дистанцій «Вете-
ранська десятка» 10 км та Rexona 
Mini Marathon 4,2 км. Наступного 
дня, в неділю, звідти ж стартува-
ли бігуни, які долали дистанції 

Wizz Air Kyiv City Marathon 42,195 
км, Under Armour Half Marathon 
21,0975 км, та учасники благо-
дійного Avon Pink Run 3 км.

Усі інші старти відбулися в су-
боту на території ВДНГ. Там про-
ходив сімейний забіг та дитячі 
старти на дистанціях 100 м, 400 м, 
800 м, 1500 м. Завдяки співпраці 
компанії Run Ukraine з Міністер-
ством освіти і науки України, усі 
дитячі забіги були безкоштовними. 
У них взяли участь майже 1000 
дітей. Окрім цього, вперше в іс-
торії Київського марафону були 
проведені прогулянка з собаками 
Dog Chow ® Walk 3 км та пробіжка 
з собаками Dog Chow ® Run 5 км. 
Усього у цих забігах взяли участь 
більше сотні бігунів, разом зі сво-
їми чотирилапими друзями.

Крім того, в організації Київ-
ського марафону упродовж двох 
днів взяли участь 1220 волонтерів. 
Під час заходу було задіяно 29 
карет швидкої медичної допо-
моги, 68 представників Червоного 
Хреста та Мальтійської служби 
допомоги, 14 екіпажів MotoHelp  

Трамваї маршрутів № 28, 33 
працюватимуть за скороченим 
режимом

Щоночі 8, 9, 10, 11 жовтня передбачено скорочений режим роботи 
трамваїв № 28, 33. Як інформували у КП «Київпастранс», ремонту-
ють трамвайні колії на перетині вулиць Закревського – Драйзера.

Останні відправлення трамваїв № 28 за повним маршрутом:
• від вул. Милославська – о 23.37, 23.42;
• від ст. м «Лісова» – о 22.48, 22.53.

Останні відправлення трамваїв № 33:
• від вул. Сержа Лифаря – о 23.33, 23.50;
• від ДВРЗ – о 22.38, 22.51  
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У Києві цими вихідними, 5 – 6 жовтня, відбувся 
ювілейний 10-ий Київський міжнародний 
марафон (10th Wizz Air Kyiv City Marathon), який 
зібрав на стартах понад 17 000 бігунів з України 
та з-за кордону. Вперше в історії він проводився 
у два дні та на двох локаціях: частина стартів 
проходила на території ВДНГ, а частина бігунів 
стартувала на Софійській площі. Під час події було 
встановлено чотири рекорди України.
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

КП КІЗВ 18.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде проводити роботи із закріплення меж 
земельних ділянок межовими знаками на території кадастрового кварталу 78:055, 
обмеженого вул. Пріорська, вул. Автозаводська, вул. Ярослава Івашкевича та вул. 
Макіївська. Просимо Українську спеціальну наукову реставраційну проектно буді-
вельно-виробничу корпорацію «Укрреставрація», Товариство з обмеженою відпо-
відальністю «Будкомплекс», Публічне акціонерне товариство трест «Київміськбуд-1» 
імені М. П. Загороднього, Державну податкову інспекцію в Оболонському районі 
м. Києва, Гетьман Лідію Трохимівну, з’явитися за адресою: м. Київ, Оболонський 
р-н, вул. Макіївська, 9, бути присутніми при виконанні вищезгаданих робіт для 
підписання актів приймання-передачі межових знаків.

КП КІЗВ 18.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде проводити роботи із закріплення меж 
земельних ділянок межовими знаками на території кадастрового кварталу 78:065, 
обмеженого вул. Пріорська, вул. Макіївська, вул. Ярослава Івашкевича та вул. 
Вишгородська. Просимо ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», Київське дослідно-виробниче підпри-
ємство «Контакт» Українського товариства глухих, з’явитися за адресою: м. Київ, 
Оболонський р-н, вул. Полупанова, 6, бути присутніми при виконанні вищезгаданих 
робіт для підписання актів приймання-передачі межових знаків.

КП КІЗВ 17.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде проводити роботи із закріплення меж 
земельних ділянок межовими знаками на території кадастрового кварталу 79:392, 
обмеженого вул. Академіка Заболотного, просп. Академіка Глушкова, вул. Полков-
ника Потєхіна та вул. Героїв Оборони у Голосіївському районі м. Києва. Просимо 
суміжних землекористувачів Приватне підприємство «ВЕРОНА 9», Товариство з 
обмеженою відповідальністю «ЛУОЛ», ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЦЕНТРАЛЬНА 
УЧБОВО– ТРЕНУВАЛЬНА БАЗА ПО КОВЗАНЯРСЬКОМУ СПОРТУ «ЛЬОДОВИЙ 
СТАДІОН», Шадура Максима Івановича, Національний комплекс «Експоцентр 
України», Національний комплекс»ЕКСПОЦЕНТР УКРАЇНИ», ДЕРЖАВУ УКРАЇНУ В 
ОСОБІ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, Товариство з обмеженою 
Відповідальністю «УКРСОЦБУДІНВЕСТ», Приватне підприємство «АЛЬТЕРНАТИВА 
ПЛЮС», СЛУЖБУ ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ, з’явитися за адресою: про-
спект Голосіївський, 95, та бути присутніми при виконанні вищезгаданих робіт для 
підписання актів приймання-передачі межових знаків.

КП КІЗВ 19.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде проводити роботи із закріплення меж 
земельних ділянок межовими знаками на території кадастрового кварталу 85:174, 
обмеженого вул. Червонопільська, вул. Галицька у Подільському районі м. Києва. 
Просимо суміжних землекористувачів Закрите акціонере товариство «Променерго», 
ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙДИСПАНСЕР № 5 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, 
Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, ПРИ-
ВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СІЛЬПО РІТЕЙЛ», Товариство з обмеженою 
відповідальністю «АВАНТ-С», Товариство з обмеженою відповідальністю «Пателі 
Лізинг», Відкрите акціонерне товариство «Агрофірма»Троянда», Гаражний коо-
ператив «Вітряні Гори» – з’явитися за адресою: проспект Правди, 12-в, та бути 
присутніми при виконанні вищезгаданих робіт для підписання актів приймання-
передачі межових знаків.

 КП КІЗВ 19.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде проводити роботи із закріплення меж 
земельних ділянок межовими знаками на території кадастрового кварталу 85:178, 
обмеженого вул. Вишгородська, вул. Западинська, просп. Правди, провул. Академіка 
Патона, у Подільському районі м. Києва. Просимо суміжних землекористувачів – 
Підприємство з іноземними інвестиціями «МакДональдз Юкрейн ЛТД» – з’явитися 
за адресою: Вишгородська, 33-а (літера А), бути присутніми при виконанні вищез-
гаданих робіт для підписання актів приймання-передачі межових знаків.

КП КІЗВ 18.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде проводити роботи із закріплення меж 
земельних ділянок межовими знаками на території кадастрового кварталу 85:196, 
обмеженого вул. Межова, просп. Свободи, просп. Правди, у Подільському районі м. 
Києва. Просимо суміжних землекористувачів – УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ПОДІЛЬСЬКОЇ 
РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, Київська дитяча музична 
школа №12, ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №9 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Сінергіястройсервіс» з’явитися за 
адресою: просп. Свободи, 1-а, бути присутніми при виконанні вищезгаданих робіт 
для підписання актів приймання-передачі межових знаків.

КП КІЗВ 19.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде проводити роботи із закріплення меж 
земельних ділянок межовими знаками на території кадастрового кварталу 85:212, 
обмеженого вул. Новомостицька, вул. Наталії Ужвій, вул. Межова, просп. Правди, у 
Подільському районі м. Києва. Просимо суміжних землекористувачів – Товариство 
з обмеженою відповідальністю «АСТРА-94», Подільська державна районна адміні-
страція, ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ПРИБОРІСТ-4», Потапов Віталій 
Анатолійович, Акціонерне товариство холдингова компанія «Київміськбуд», Савченко 
Діана Григорівна – з’явитися за адресою: проспект Правди, 31-33, та бути присут-
німи при виконанні вищезгаданих робіт для підписання актів приймання-передачі 
межових знаків.

КП КІЗВ 19.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде проводити роботи із закріплення меж 
земельних ділянок межовими знаками на території кадастрового кварталу 85:398, 
обмеженого вул. Мостицька, вул. Наталії Ужвій, вул. Вишгородська, просп. Правди, у 
Подільському районі м. Києва. Просимо суміжних землекористувачів – ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОСТИЦЬКИЙ», Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ФОРТУНА-Л», Карпенко Людмила Миколаївна, Асланова Севіндж 
Рашід кизи, Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство», 
Релігійна громада Свідків Єгови у Голосіївському районі м. Києва, Товариство з 
обмеженою відповідальністю «БОНАП» – з’явитися за адресою: проспект Правди, 
19, та бути присутніми при виконанні вищезгаданих робіт для підписання актів 
приймання-передачі межових знаків.

КП КІЗВ 19.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде проводити роботи із закріплення меж 
земельних ділянок межовими знаками на території кадастрового кварталу 91:400, 
обмеженого вул. Маршала Гречки, вул. Газопровідна, проспектом Правди та вул. 
Сирецько -Садова у Подільському районі м. Києва. Просимо суміжних землеко-
ристувачів – Гаражний кооператив «Виноградар», Державне підприємство «На-
уководослідний, виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця», Відкрите акціонерне 
товариство трест «Київміськбуд-6» – з’явитися за адресою: вулиця Маршала 
Гречка, 9, та бути присутніми при виконанні вищезгаданих робіт для підписання 
актів приймання-передачі межових знаків.

КП КІЗВ 19.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде проводити роботи із закріплення 
меж земельних ділянок межовими знаками на території кадастрового кварталу 
91:011, обмеженого вул. Квітникарська, вул. Маршала Гречки, вул. Північна-Си-
рецька та вул. В. Змієнка у Подільському районі м. Києва. Просимо суміжного 
землекористувача УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ПОДІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ 
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, з’явитися за адресою: вулиця Маршала Гречка, 20, 
та бути присутніми при виконанні вищезгаданих робіт для підписання актів при-
ймання-передачі межових знаків.

КП КІЗВ 19.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде проводити роботи із закріплення меж 
земельних ділянок межовими знаками на території кадастрового кварталу 85:317, 
обмеженого вулицями Набережно-Рибальська, вул. Електриків та вул. Гаванська, 
який знаходиться у Подільському районі м. Києва. Просимо суміжних землекорис-
тувачів – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДСІТІ ІНВЕСТ», 
Закрите акціонерне товариство «Вторполімермаш» – з’явитися за адресою: вул. 
Електриків 21-ф, та бути присутніми при виконанні вищезгаданих робіт для під-
писання актів приймання-передачі межових знаків.

КП КІЗВ 19.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде проводити роботи із закріплення меж 
земельних ділянок межовими знаками на території кадастрового кварталу 85:319, 
обмеженого вулицями Набережно-Рибальська, вул. Електриків та вул. Гаванська 
який знаходиться у Подільському районі м. Києва. Просимо суміжних землеко-
ристувачів ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У М. КИЄВІ (ГУНП У М. 
КИЄВІ), Комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних 
споруд м. Києва», гр. Голованчук Людмила Павлівна, Закрите акціонерне товариство 
«Український промислово-інвестиційний концерн», ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС «МОНІТОР», Закрите 
акціонерне товариство «Спортивно-оздоровчий комплекс «Монітор», Державне 
виробничо-збутове підприємство «Діброва», ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПЛЕКС РИБАЛЬСЬКИЙ», ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ІНТЕРСТРОЙ ГРУП», Міжнародний благодійний фонд «Славутич», з’явитися за 
адресою: вулиця вул. Електриків, 7, та бути присутніми при виконанні вищезгаданих 
робіт для підписання актів приймання-передачі межових знаків.

КП КІЗВ 19.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде проводити роботи із закріплення меж 
земельних ділянок межовими знаками на території кадастрового кварталу 85:315, 
обмеженого вул. Електриків у Подільському районі м. Києва. Просимо суміжних 
землекористувачів Відкрите акціонерне товариство «Завод»Ленінська кузня» – 
з’явитися за адресою: вулиця Електриків, 16, та бути присутніми при виконанні 
вищезгаданих робіт для підписання актів приймання-передачі межових знаків.

КП КІЗВ 18.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде проводити роботи із закріплення меж 
земельних ділянок межовими знаками на території кадастрового кварталу 78:049, 
обмеженого вул. Полярна, вул. Лугова та вул. Сім’ї Кульженків у Оболонському 
районі м. Києва. Просимо суміжних землекористувачів – Кооператив «Перемога» 
по будівництву та експлуатації гаражів, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «АЛЬМА-2», ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОМОБУДІВНИЙ 
КОМБІНАТ №4», Автокооператив «Промінь-2» по будівництву та експлуатації індиві-
дуальних гаражів, Відкрите акціонерне товариство трест «Київміськбуд-1» імені М. 
П.Загороднього, Кооператив по будівництву та експлуатації індивідуальних гаражів 
«Полярний» – з’явитися за адресою: вулиця Лугова, 15, та бути присутніми при ви-
конанні вищезгаданих робіт для підписання актів приймання-передачі межових знаків.

КП КІЗВ 17.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде проводити роботи із закріплення меж 
земельних ділянок межовими знаками на території кадастрового кварталу 90:293, 
обмеженого вулицями Олександра Мишуги, Лариси Руденко та проспектами Гри-
горенка Петра і Миколи Бажана у Дарницькому районі м. Києва. Просимо суміжних 
землекористувачів – ТОВ «АТЛАНТІК-ПАСІФІК ВЕНЧУРЗ», ТОВ «ПРЕМ’ЄР. ГРУП», 
ГУ житлового забезпечення виконавчого органу КМР (Київської міської державної 
адміністрації) – з’явитися за адресою: вул. Олександра Мишуги, 4, та бути присут-

німи при виконанні вищезгаданих робіт для підписання актів приймання-передачі 
межових знаків.

КП КІЗВ 18.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде проводити роботи із закріплення меж 
земельних ділянок межовими знаками на території кадастрового кварталу 90:012, 
обмеженого вулицями Олександра Мишуги, Лариси Руденко, Соломії Крушель-
ницької та проспектом Григоренка Петра у Дарницькому районі м. Києва. Просимо 
суміжних землекористувачів Приватне підприємство «Аніта», ТОВ «РІЕЛТІ СІСТЕМ», 
Управління освіти Дарницького району в місті Києва державної адміністрації, ТОВ 
«Парк Сервіс-7» – з’явитися за адресою: вул. Олександра Мишуги, 3-а, та бути 
присутніми при виконанні вищезгаданих робіт для підписання актів приймання-
передачі межових знаків. 

КП КІЗВ 17.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде проводити роботи із закріплення меж 
земельних ділянок межовими знаками на території кадастрового кварталу 90:011, 
обмеженого вулицею Бориса Гмирі та проспектами Григоренка Петра й Миколи 
Бажана у Дарницькому районі м. Києва. Просимо суміжних землекористувачів Під-
приємство з 100 % іноземними інвестиціями «БІЛЛА-УКРАЇНА», Релігійна громада 
Української Православної Церкви парафія Святого Апостола Іоана Богослова у 
Дарницькому районі м.Києва, Підприємство з іноземними інвестиціями «Мак-
Дональдз Юкрейн Лтд», ТОВ «Роялті-Рент», ТОВ «БЦ ПЛАТІНУМ ПЛАЗА», Шупік 
Олександр Володимирович, ТОВ «РІЕЛТІ СІСТЕМ», Управління освіти Дарницького 
району в місті Києва державної адміністрації, Когут Руслана Іванівна, Місюня Ві-
ктор Юрійович, ТОВ «Ринг», ТОВ «ЛОС-ЛТД» – з’явитися за адресою: вул. Михайла 
Гришка, 3-а, та бути присутніми при виконанні вищезгаданих робіт для підписання 
актів приймання-передачі межових знаків.

КП КІЗВ 17.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде проводити роботи із закріплення меж 
земельних ділянок межовими знаками на території кадастрового кварталу 90:290, 
обмеженого вулицями Єлизавети Чавдар, Григорія Ващенка, Колекторною, Бориса 
Гмирі та проспектами Миколи Бажана і Григоренка Петра у Дарницькому районі м. 
Києва. Просимо суміжних землекористувачів – ТОВ «АКЦЕНТ-НОВОТЕЛ», Акціонерне 
товариство холдингова компанія «Київміськбуд», ТОВ «Фірма»Девелопер», ТОВ 
«Консультаційне бюро «НТТ», ТОВ «Епіцентр Н», ТОВ «БУДІВНИК 2010» – з’явитися 
за адресою: вул. Бориса Гмирі, 4, та бути присутніми при виконанні вищезгаданих 
робіт для підписання актів приймання-передачі межових знаків. 

КП КІЗВ 17.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде проводити роботи із закріплення меж 
земельних ділянок межовими знаками на території кадастрового кварталу 63:245, 
обмеженого вулицями Олени Пчілки, Драгоманова, Анни Ахматової та проспектом 
Григоренка Петра у Дарницькому районі м. Києва. Просимо суміжних землекорис-
тувачів – ТОВ «Олеська», ТОВ «ВАНБУД», ОСББ «ПознякиДобробуд», УПРАВЛІННЯ 
ОСВІТИ ДАРНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, ТОВ 
«ПАЙНЕРІ ПАРК», ТОВ «В-ГРУП»,ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ОРІОН-ЕКСПОРТ», ТОВ 
«ТЕХКОНСАЛТИНГ», ПП «АВАТ», ТОВ «ВАНБУД», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ОРІОН-ЕКС-
ПОРТ», Релігійна громада Богоявленської парафії у Дарницькому районі м.Києва 
Української православної церкви – з’явитися за адресою: вул. Драгоманова, 12, 
та бути присутніми при виконанні вищезгаданих робіт для підписання актів при-
ймання-передачі межових знаків. 

КП КІЗВ 18.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде проводити роботи із закріплення меж 
земельних ділянок межовими знаками на території кадастрового кварталу 90:222, 
обмеженого вулицями Дяченка Івана, Харченка Євгена, Богуна Івана та пров. Че-
хова 2 у Дарницькому районі м. Києва. Просимо суміжних землекористувачів – ГУ 
житлового забезпечення виконавчого органу Київради (Київської міської державної 
адміністрації), ТОВ «МВМ», ТОВ «АПТЕКА БІОКОН», ТОВ «Віаль», Спис Катерина 
Василівна, Калініченко Василь Петрович, ТОВ «ВІАЛЬ», ТОВ «АПТЕКА БІОКОН» , 
Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація, ФОП Кравченко Олег 
Ярославович з’явитися за адресою: вул. Євгенія Харченка, 61, та бути присутніми 
при виконанні вищезгаданих робіт для підписання актів приймання-передачі 
межових знаків. 

КП КІЗВ 18.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде проводити роботи із закріплення 
меж земельних ділянок межовими знаками на території кадастрового кварталу 
90:001, обмеженого вулицями Ахматової Анни, Драгоманова, Кошиця Олександра, 
Ревуцького у Дарницькому районі м. Києва. Просимо суміжних землекористувачів 
– ВАТ «Торгово-виробниче підприємство Позняки», ТОВ «Горлиця», ТОВ «Нісек», 
ТОВ «Золотий лев», ФОП Кузнецова Людмила Василівна – з’явитися за адресою: 
вул. Ревуцького, 24/4, та бути присутніми при виконанні вищезгаданих робіт для 
підписання актів приймання-передачі межових знаків.

КП КІЗВ 18.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде проводити роботи із закріплення меж 
земельних ділянок межовими знаками на території кадастрового кварталу 90:002, 
обмеженого вулицями Анни Ахматової, Драгоманова та проспектом Григоренка 
Петра у Дарницькому районі м. Києва. Просимо суміжних землекористувачів – 
Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк України, ТОВ «СІТІ 
ПРЕМ’ЄР», Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство», ПРИ-
ВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГУДОЛІ», МПП «КУРА», УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДАРНИЦЬКОЇ 
РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ з’явитися за адресою: вул. 
Драгоманова, 25-г та бути присутніми при виконанні вищезгаданих робіт для під-
писання актів приймання-передачі межових знаків. 

КП КІЗВ 18.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде проводити роботи із закріплення меж 
земельних ділянок межовими знаками на території кадастрового кварталу 90:004, 
обмеженого вулицями Урлівська, Ахматової Анни, Княжий Затон та проспектом 
Григоренка Петра у Дарницькому районі м. Києва. Просимо суміжних землеко-
ристувачів – ТОВ «ГАУДИ ДЕВЕЛОПМЕНТ», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АГРОСВІТ», ТОВ 
«Енергопласт», ТОВ «ЕЛ-ЛАДА», Дарницька районна у місті Києві рада, Бадешко 
Сергій Дмитрович, Юрченко Наталія Дмитрівна, ТОВ «РІЕЛТІ СІСТЕМ» – з’явитися за 
адресою: вул. Княжий Затон, 4-а, та бути присутніми при виконанні вищезгаданих 
робіт для підписання актів приймання-передачі межових знаків. 

КП КІЗВ 18.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде проводити роботи із закріплення меж 
земельних ділянок межовими знаками на території кадастрового кварталу 90:006, 
обмеженого вулицями Срібнокільська та Княжий Затон у Дарницькому районі м. 
Києва. Просимо суміжних землекористувачів: Державний будівельний комбінат 
управління справами Верховної Ради України, Управління справами Адміністрації 
Президента України, Господарське управління Кабінету Міністрів України, ТОВ «За-
ліна», Державне управління справами, ЗАТ «КИЇВБУДІНВЕСТ», ТОВ «Фома», ТОВ 
«Ліком-2000», ТОВ «Велкам», ТОВ «Інвестиційнобудівельна компанія»Адоніс», УПРАВ-
ЛІННЯ ОСВІТИ ДАРНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
з’явитися за адресою: вул. Срібнокільська, 14-а, та бути присутніми при виконанні 
вищезгаданих робіт для підписання актів приймання-передачі межових знаків. 

КП КІЗВ 21.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде проводити роботи із закріплення меж 
земельних ділянок межовими знаками на території кадастрового кварталу 90:147, 
обмеженого вулицями Ахматової Анни, Урлівська, Прип’ятська та набережна Дні-
провська у Дарницькому районі м. Києва. Просимо суміжних землекористувачів 
– Чередова Олена Володимирівна, Алюніна Надія Володимирівна, Голуб Василь 
Володимирович, КП з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд-
УКБ», УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДАРНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ, ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА ГОРІЛЧАНА КОМПАНІЯ», ТОВ «Інформаційне 
агенство»Вільна Україна», АМБУЛАТОРНО-ПОЛІКЛІНІЧНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ 
МІСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР» – з’явитися за адресою: вул. Урлів-
ська, 11-а, та бути присутніми при виконанні вищезгаданих робіт для підписання 
актів приймання-передачі межових знаків.

КП КІЗВ 21.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде проводити роботи із закріплення 
меж земельних ділянок межовими знаками на території кадастрового кварталу 
90:164, обмеженого вулицями Горлівська, Кронштадська та шосе Харківським у 
Дарницькому районі м. Києва. Просимо суміжних землекористувачів – ВАТ «Фа-
брика кулінарії», ПАТ «СІЛЬПО РІТЕЙЛ» з’явитися за адресою: шосе Харківське, 
170-а, та бути присутніми при виконанні вищезгаданих робіт для підписання актів 
приймання-передачі межових знаків. 

КП КІЗВ 21.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде проводити роботи із закріплення меж 
земельних ділянок межовими знаками на території кадастрового кварталу 90:165, 
обмеженого вулицею Горлівська та шосе Харківське у Дарницькому районі м. Києва. 
Просимо суміжних землекористувачів – ЗАТ Універсам «Київ», ТОВ «КСН-ЮНІТ» – 
з’явитися за адресою: шосе Харківське, 160-а, та бути присутніми при виконанні 
вищезгаданих робіт для підписання актів приймання-передачі межових знаків.

КП КІЗВ 21.10.2019 з 10.00 до 17.00 проводити роботи із закріплення меж земельних 
ділянок межовими знаками на території кадастрового кварталу 90:166, обмеженого 
вулицями Тростянецька, Горлівська та шосе Харківське у Дарницькому районі м. 
Києва. Просимо суміжного землекористувача – ПП «Ринок»Агродар» – з’явитися 
за адресою: Харківське шосе, 152, та бути присутніми при виконанні вищезгаданих 
робіт для підписання актів приймання-передачі межових знаків.

КП КІЗВ 21.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде проводити роботи із закріплення меж 
земельних ділянок межовими знаками на території кадастрового кварталу 90:232, 
обмеженого вулицями Промислова, Переяславська, Автотранспортна та провулком 
Промисловим у Дарницькому районі м. Києва. Просимо суміжних землекористува-
чів – ТОВ «КОМПАНІЯ БЛАГОДАР», ТОВ «ТІНА» ЛТД, Приватне мале підприємство 
«Славутич», ТОВ «ЗАВОД УНІМАШ», ВАТ «Бортницький дослідно-механічний завод 
– з’явитися за адресою: вул. Євгенія Харченка, 34, та бути присутніми при виконанні 
вищезгаданих робіт для підписання актів приймання-передачі межових знаків.

КП КІЗВ 21.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде проводити роботи із закріплення 
меж земельних ділянок межовими знаками на території кадастрового кварталу 
63:689, обмеженого вулицями Степана Голованьова, Бориспільська та Вереснева 
у Дарницькому районі м. Києва. Просимо суміжних землекористувачів – ВАТ Про-
ектно-будівельний комплекс «Схід», ТОВ «МАРТ», ЗАТ «Будмаркет», ТОВ «СТО БМВ», 
ТОВ «Автошик», ТОВ «БУДДИЗАЙН-21», ТОВ «АрмТек» з’явитися за адресою: вул. 
Степана Голованьова, 2, та бути присутніми при виконанні вищезгаданих робіт для 
підписання актів приймання-передачі межових знаків. 

КП КІЗВ 19.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде проводити роботи із закріплення меж 
земельних ділянок межовими знаками на території кадастрового кварталу 63:389, 
обмеженого вулицями Миколи Хвильового, Старобориспільська, Бориспільська, 

Антоненка Борисовича Давида, Поліська та Вінграновського Миколи у Дарницькому 
районі м. Києва. Просимо суміжних землекористувачів – Гаражно-будівельний 
кооператив «Захисник», Установа «28 управління начальника робіт», ПАТ «КИЇВЕНЕР-
ГО», Казенне підприємство «Київський ремонтно-механічний завод», Комунальне 
підприємство «Київський метрополітен», Центральне територіальне управління 
капітального будівництва – з’явитися за адресою: вул. Миколи Хвильового, 1, та 
бути присутніми при виконанні вищезгаданих робіт для підписання актів прийман-
ня-передачі межових знаків.

КП КІЗВ 19.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде проводити роботи із закріплення меж 
земельних ділянок межовими знаками на території кадастрового кварталу 63:427, 
обмеженого вулицями Бориспільська, Антоненка-Борисовича Давида та провулком 
Поліським у Дарницькому районі м. Києва. Просимо суміжного землекористувача 
– Центральне територіальне управління капітального будівництва – з’явитися за 
адресою: вул. Бориспільська, 26-в та бути присутніми при виконанні вищезгаданих 
робіт для підписання актів приймання-передачі межових знаків. 

КП КІЗВ 19.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде проводити роботи із закріплення меж 
земельних ділянок межовими знаками на території кадастрового кварталу 90:221, 
обмеженого вулицями Євгенія Харченка, Івана Дяченка та 2-й провулком Чехова у 
Дарницькому районі м. Києва. Просимо суміжних землекористувачів – Дарницька 
районна в місті Києві державна адміністрація, ТОВ «Техноторговий центр»Авіа-радіо 
сервіс», з’явитися за адресою: вул. Евгения Харченка, 53, та бути присутніми при ви-
конанні вищезгаданих робіт для підписання актів приймання-передачі межових знаків.

КП КІЗВ 21.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде проводити роботи із закріплення меж 
земельних ділянок межовими знаками на території кадастрового кварталу 63:148, 
обмеженого вулицями Російська, Гостинна, Славгородська, Тростянецька та шосе 
Харківське у Дарницькому районі м. Києва. Просимо суміжних землекористувачів 
КП «Господар» Дарницького району м. Києва, ЗАТ «Енергія-Інвест», Українська 
спеціальна науково-реставраційна проектно-будівельно-виробнича корпорація 
«Укрреставрація» з’явитися – за адресою: вул. Славгородська, 2/10 та бути при-
сутніми при виконанні вищезгаданих робіт для підписання актів приймання-передачі 
межових знаків. 

КП КІЗВ 19.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ділянок 
на території кадастрового кварталу 62:002, вул. Каштанова, 1/9, 3, 3-а, 5, 7, 9, 9-а, 
11, 13, 15, 15-а, 15-б 17, просп. Володимира Маяковського, 1, 1-а, 1-б, 3, 3-а, 3-б, 
3-в, 5, 5-а, 5-в, 7, 7-а, 8-в, вул. Оноре де Бальзака, 4, 6, 8, 8-а, 8-б, 8-в, 10, просп. 
Генерала Ватутіна, 1-а, у Деснянському районі м. Києва. Суміжних землевласників 
(землекористувачів) – Київську міську раду, автостояночний кооператив «Каштан», 
управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, Центр 
дитячої та юнацької творчості Деснянського району міста Києва, Спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 264 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського 
району міста Києва, Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень 
Деснянського району м. Києва, Головне управління національної гвардії України, 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Автобансервіс», фізична особа-під-
риємець Мулік Юрій Валерійович, Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Євротекстиль», Закрите акціонерне товариство «Полюс», Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Київське будівельне підприємство № 3», Товариство з обмеженою 
відповідальністю «МТД-ГРУП» – просимо бути присутніми для погодження актів 
приймання-передачі межових знаків. У разі неявки без поважних причин, акти 
вважаються погодженими.

КП КІЗВ 19.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ділянок 
на території кадастрового кварталу 62:003, вул. Архітектора Ніколаєва, 1/27, 3, 3-а, 
3-б, 3-в, 5, 7, 9, 11, 13, 13-а, 15, 17, вул. Каштанова, 4, 6, 8, 8-а, 8б, 8-г, 10, 12-а, 
12-б, 14, 14-а, 14-б, просп. Володимира Маяковського, 11, 11-а/2, 11-б, 13, 13-а, 
15, 15-а, 15-б, 15-в, 17-а, 17-б, 17-в, 17-д, 17-г, 19, 21, 21-а, 23, 25, вул. Оноре де 
Бальзака, 12, 12-а, 14, 16, 16-а, 18, 20, 22, 24, 26, 26-а, 28 у Деснянському районі 
м. Києва. Суміжних землевласників (землекористувачів) – Київську міську раду, 
Приватне підприємство «Рубін-С», Григорян Ашот Саркісович, управління освіти 
Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, Відкрите акціонерне 
товариство «Універсам №22», Публічне акціонерне товариство «УНІВЕРСАМ № 22», 
Публічне акціонерне товариство «Полюс», Приватне акціонерне товариство «Полюс», 
Закрите акціонерне товариство «Полюс», Юхниця Євген Леонідович, ШКОЛА І-ІІІ 
СТУПЕНІВ № 259 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Київміськвторресурси» просимо бути присутніми для погодження 
актів приймання-передачі межових знаків. У разі неявки без поважних причин, акти 
вважаються погодженими.

КП КІЗВ 19.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних 
ділянок на території кадастрового кварталу 62:007, по вул. Теодора Драйзера, 
вул. Теодора Драйзера, 22, 30-а, 26, 32, 20-а, 16, 16-б, 14/33, 32-а, 30-а-32, 24, 
30, 28, 26, 20, 18 вул. Оноре де Бальзака 40/11, 38, вул. Вікентія Беретті 3, 5, 5-а, 
5-б, просп. Маяковського, просп. Маяковського, 37-а, 41/1, 35, 37, 39, 35-а, вул. 
Миколи Закревського 9, у Дніпровському районі м. Києва. Суміжних землевлас-
ників (землекористувачів) – Київську міську раду, Управління освіти Деснянської 
районної в місті Києві Державної адміністрації, Школа І-ІІІ ступенів № 249, Київську 
дитячу школу мистецтв № 3, Товариство з обмеженою відповідальністю «Київмісь-
квторресурси» Деснянського району міста Києва – просимо бути присутніми для 
погодження актів приймання-передачі межових знаків. У разі неявки без поважних 
причин, акти вважаються погодженими.

КП КІЗВ 19.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ділянок 
на території кадастрового кварталу 62:008, по просп. Володимира Маяковського, 
43/2, 45, 47, 49, 49-а, 49-б, 51-а, 53, 55, 55-а, 59, 59-а, 61, 61-в, вул. Вiкентiя Береттi, 
4, 6, 6-а, 6-б, 8, 10, 12, 14, 14-а, 16, 18, вул. Оноре де Бальзака, 42, 44, 46, 46-а, 48, 
50, 52, 52-а, 54, вул. Олександра Сабурова, 9/61, 11, 11-а, 13, 15, 17, 17-а, 19, вул. 
Миколи Закревського, 9, у Деснянському районі м. Києва. Суміжних землевласників 
(землекористувачів) – Київську міську раду, Управління освіти Деснянської район-
ної в місті Києві державної адміністрації, СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ  
№ 250 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ МАТЕМАТИКИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА 
КИЄВА, Приватна фiрма «ЕКСЕЛЕНТ», Вiдкрите акцiонерне товариство «ТОДЕФ», 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Луна-94», Комунальне пiдприємство 
«Ватутiнськiнвестбуд», Приватне підприємство «ОАЗІС ПЛЮС», просимо бути при-
сутніми для погодження актів приймання-передачі межових знаків. У разі неявки 
без поважних причин, акти вважаються погодженими.

КП КІЗВ 17.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ділянок 
на території кадастрового кварталу 62:020, по вул. Сержа Лифаря, Електротехніч-
на, 7, 11, Миколи Закревського, 12 та Теодора Драйзера у Деснянському районі 
м. Києва. Суміжних землевласників (землекористувачів) – Київську міську раду, 
КП «Ватутінськінвестбуд», НАЦІОНАЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ЦЕНТР «ГОЛОВНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ», ТОВ «АКС ІНВЕСТ ГРУП», 
ТОВ Іноваційна фірма «Ефект», ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕ-
ДИЦИНИ КАТАСТРОФ МІСТА КИЄВА, ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», Акціонерне товариство 
«УКРХАРЧОПРОМСЕРВІС», Гаражно-будівельний кооператив «Троєщина» – просимо 
бути присутніми для погодження актів приймання-передачі межових знаків. У разі 
неявки без поважних причин, акти вважаються погодженими.

КП КІЗВ 19.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ділянок 
на території кадастрового кварталу 62:021, по вул. Крайня, 3, 13, 15, Сержа Лифа-
ря, Електротехнічна, 26, 10, 4-б, 4, 2-а, 4-а, 4-б, 16, Пухівська, 5, у Деснянському 
районі м. Києва. Суміжних землевласників (землекористувачів) – Київську міську 
раду, ТОВ «Елоіс», Автогаражний кооператив «СУПУТНИК-3», «Супутник-3», ТОВ 
«ГІЛЬДІЯ НЕРУХОМОСТІ», Мале приватне підприємство «Спринт», Підприємство 
у формі ТОВ «Ремонтник», КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та 
утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району» м.Києва, 
ПАТ «Полюс», «Молочна фабрика-кухня дитячого харчування N1», ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРХАРЧОПРОМСЕРВІС», Державне комунальне 
підприємство «Фітосервіс», КП «КИЇВТРАНСПАРКСЕРВІС», ТОВ «СИНЕВІР», Під-
приємство з іноземними інвестиціями «ЛУКОЙЛ-Україна», ТОВ «ІРЕЛЕН», ТОВ 
«ВИСОТА-К» – просимо бути присутніми для погодження актів приймання-передачі 
межових знаків. У разі неявки без поважних причин, акти вважаються погодженими.

КП КІЗВ 17.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ділянок 
на території кадастрового кварталу 62:022, по вул. Братиславська, Мостищанська, 
5, у Деснянському районі м. Києва. Суміжних землевласників (землекористувачів) 
– Київську міську раду, Товариство з обмеженою відповідальністю «Ринок-1», Га-
ражний кооператив «Воскресенський-6», просимо бути присутніми для погодження 
актів приймання-передачі межових знаків. У разі неявки без поважних причин, акти 
вважаються погодженими.

КП КІЗВ 17.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ді-
лянок на території кадастрового кварталу 62:026, по вул. Космонавта Волкова, 
10-а,12-а, 12-б, 16, 20, 24-26, 14, 8, 10-12, 18, 20-а, вул. Кубанської України, 20, 
24-а, 30, 26, 22, 24, 28, просп. Лісовий 31, 33, 43-а, 39, 43, 35, у Деснянському районі 
м. Києва. Суміжних землевласників (землекористувачів) – Київську міську раду, 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ПАЛЛАДIО»;Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «СЕВЕЛ», Управління освіти Деснянської районної в місті Києві 
державної адміністрації, Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 207 з поглибленим 
вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва – просимо бути при-
сутніми для погодження актів приймання-передачі межових знаків. У разі неявки 
без поважних причин, акти вважаються погодженими.

КП КІЗВ 17.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ді-
лянок на території кадастрового кварталу 62:027, по вул. Мiлютенка, 40/16, 18, 
20, 22, 36, 38, 34, 40, 16, вул. Маршала Жукова, 39-а, 39, 41/28, 37, вул. Академiка 
Курчатова, 11, 23, 25/37, 17, 13, 15, 19, 21, 23-а, 19-а, 21-а просп. Лісовий 28, 22, 
у Деснянському районі м. Києва. Суміжних землевласників (землекористувачів) – 
Київську міську раду, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «АЛВIКС», Фiзична 
особа-пiдприємець Тур Володимир Васильович, Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 
№ 202 з поглибленням вивченням природничо-математичних наук Деснянського 
району міста Києва, Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної 
адміністраці, Фізична особа-підприємець Миронець Олена Василівна, просимо 
бути присутніми для погодження актів приймання – передачі межових знаків. У разі 
неявки без поважних причин, акти вважаються погодженими.

КП КІЗВ 17.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ділянок 
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

на території кадастрового кварталу 62:030, по вул. Кубанської України, 25/21, 29, 27-
31 вул. Курчатова Академіка, 14, 20, 18/2, 22, вул. Мілютенка 28-б, 28-а, 26/1, 22, 30, 
20/7-28 вул. Шолом-Алейхема, 15-б, 13-а, 15, 15-в, 13,19-а, 17, 19, 17-б, 17-а, 11-а 
у Деснянському районі м. Києва. Суміжних землевласників (землекористувачів) – 
Київську міську раду, Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної 
адміністрації, Дитяча полiклiнiка № 2 Деснянського району м. Києва, Головне управління 
житлового забезпечення виконавчого органу Київради (Київської міської державної 
адміністрації), Відкрите акціонерне товариство трест «Київміськбуд-6», Школа І-ІІІ 
ступенів № 212 Деснянського району міста Києва, Центр дитячої та юнацької твор-
чості Деснянського району міста Києва – просимо бути присутніми для погодження 
актів приймання-передачі межових знаків. У разі неявки без поважних причин, акти 
вважаються погодженими.

КП КІЗВ 18.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ді-
лянок на території кадастрового кварталу 62:031, по вул. Кубанської України, 1-а, 
4-а вул. Кіото, 27, вул.Мурманська, 2, у Деснянському районі м. Києва. Суміжних 
землевласників (землекористувачів) – Київську міську раду, Релігійна Громада По-
місної Церкви Євангельських Християн в Дніпровському районі м.Києва, Гаражний 
кооператив «Планета», Український науково-дослідний інститут спеціальних видів 
друку (УкрНДІСВД), Дарницьке лiсопаркове господарство просимо бути присутніми 
для погодження актів приймання-передачі межових знаків. У разі неявки без по-
важних причин акти вважаються погодженими.

КП КІЗВ 18.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ді-
лянок на території кадастрового кварталу 62:032, вул. Кубанської України, 15, 17, 
19, 19-а, 21, 21-а, вул. Мілютенка, 12, 12-а, 14, 14-а, 16, вул. Миколи Матеюка, 3, 
5, 7, 9, 11, 13-а, 15, вул. Шолом-Алейхема, 14, 16, 16-а, 18, 20, 22 у Деснянському 
районі м.Києва. Суміжних землевласників (землекористувачів) – Київську міську раду, 
Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, Кому-
нальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
№ 3» Деснянського району м. Києва, Головне управління житлового забезпечення 
виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), Фізична 
особа-підприємець Миронець Олена Василівна просимо бути присутніми для по-
годження актів приймання-передачі межових знаків. У разі неявки без поважних 
причин акти вважаються погодженими.

КП КІЗВ 18.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ділянок 
в кадастровому кварталі 62:039, по вул. Радистів 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 60, 62, 64, 
73 у Деснянському районі міста Києва Суміжних землевласників (землекористувачів) 
– Київську міську раду, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БПК», 
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄВРОЛІФТ СЕРВІС», ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФСТАЛЬ», Приватне підприємство 
«Алекс-Сан», Київське державне підприємство геодезії, картографії, кадастрових 
та геоінформаційних систем «Київгеоінформатика» Міністерства екології та при-
родних ресурсів України, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМБУДЗВ’ЯЗОК», 
Автокооператив «Радист», Приватне підприємство «Альварекс», просимо бути при-
сутніми для погодження актів приймання-передачі межових знаків. У разі неявки 
без поважних причин акти вважаються погодженими.

КП КІЗВ 17.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ділянок 
на території кадастрового кварталу 62:092, по вул. Оноре де Бальзака, вул. Оноре 
де Бальзака, 83, 87, 91/29, 83-а, 91/29-а, 83/2, 87, 89, 85, 85-а, Милославська, 31а, 
35, 31-в, 35-а, 39/48, 37, 31, 31-б, 33, 33-а, вул. Радунська, вул. Радунська, 44-а, 
46-а, 42/10, 42, 44, 46, 46-б, 40 та вул. Будищанська, вул. Будищанська, 4а, 8, 4, 6, 
6а, у Деснянському районі м. Києва. Суміжних землевласників (землекористувачів) 
– Київську міську раду, Закрите акціонерне товариство «Квадрат-Україна», Приватне 
підприємство «Інвестбуд», Товариство з обмеженою відповідальністю «Теллус Інвест», 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Парк Сервіс-7», Управління освіти Дес-
нянської районної в місті Києві державної адміністрації, Комунальне підприємство 
«Київелектротранс», Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація, 
Комунальне підприємство з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд-
УКБ», Товариство з обмеженою відповідальністю «Комплекс»Будищанський» просимо 
бути присутніми для погодження актів приймання-передачі межових знаків. У разі 
неявки без поважних причин акти вважаються погодженими.

КП КІЗВ 18.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ділянок 
на території кадастрового кварталу 62:300, по просп.Броварський, 99, 95, вул.
Радистів, вул.Бобринецька, вул. Іси Мунаєва, вул. Дмитра Загула у Деснянському 
районі м. Києва. Суміжних землевласників (землекористувачів) – Київську міську 
раду, Комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних спо-
руд м.Києва», просимо бути присутніми для погодження актів приймання-передачі 
межових знаків. У разі неявки без поважних причин акти вважаються погодженими.

КП КІЗВ 19.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ділянок 
на території кадастрового кварталу 63:023, по вул.Вифлеємська 18/2, 16, 14-а, 12, 
10, 8, 6, 6-а, 4, 2/26 вул.Тампере, 1/22, 3-а, 3, 5, 7, 7-а, 9, 11, 13-а, 13 15, 17/2, 17-а 
просп.Соборності, 26/2, 24, 21/1 у Дніпровському районі м. Києва. Суміжних землев-
ласників (землекористувачів) – Київську міську раду, Закрите акціонерне товариство 
«Комплексне підприємство широкопрофільного будівництва-2», УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 
ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, Дочірнє підпри-
ємство «АПРІТЕК», просимо бути присутніми для погодження актів приймання-передачі 
межових знаків. У разі неявки без поважних причин акти вважаються погодженими.

КП КІЗВ 21.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ділянок 
на території кадастрового кварталу 63:081, по набережній Русанівська, набережній 
Русанівська, 16, 18, 20, 22, 24/51, 18/1, 12, 14/1, 10, 14, 12/1, 10/1, вул. Ентузіастів, 
19, 19/1, 43, 43/1, 47, 47/1, 45, 45/1, 41/1, 39-45, 49, 41, бульв. Ігоря Шамо (бульв. 
Олексія Давидова), 13, 13а, 15, 19, бульв. Русанівський, 3, 7-а, 9, 11, 1, 9/2, 5, 1-15 
у Дніпровському районі м. Києва. Суміжних землевласників (землекористувачів) – 
Київську міську раду, Комунальне некормерційне підприємство «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги «Русанівка» Дніпровського району м. Києва», Управління 
освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, Акціонерне това-
риство закритого типу концерн «ЕКОП», Товариство з обмеженою відповідальністю 
кафе «Чебуречна», Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬВІС» просимо 
бути присутніми для погодження актів приймання-передачі межових знаків. У разі 
неявки без поважних причин акти вважаються погодженими.

КП КІЗВ 18.10.2019 з 10.00 до 17.00 встановлювати межі земельних ділянок на 
території кадастрового кварталу 63:082, бульвар Ігоря Шамо, 1/5, 2, 6, 10, 10-а, 14, 
16, 20, 20-а, 20/1, вул.Ентузіастів буд. 7, 7/3, 7/2, 7/1, 9, 9-в, 9/1, 9/2, 11, 15, 17, 17б, 
19/1, 21, 21/1, 23, 25 25/1, 27, 29, 29/1, 29/2, 31, 33, 35, 35/1, 37 у Дніпровському 
районі м. Києва. Суміжних землевласників (землекористувачів) – Київську міську 
раду, управління освіти Дніпровської районної в м.Києві державної адміністрації, 
Комунальне некомерційне підприємством» Центр первинної медико-санітарної 
допомоги «Русанівка» Дніпровського району м.Києв», Київський університет імені 
Бориса Грінченка, Дитячо-юнацька спортивна школа «Старт», Державне підприємство 
«УКРІНВЕСТБУД» просимо бути присутніми для погодження актів приймання-передачі 
межових знаків. У разі неявки без поважних причин акти вважаються погодженими.

КП КІЗВ 17.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ділянок 
на території кадастрового кварталу 63:083, бульв. Русанівський, 2, 6, 8, 10, набереж-
на Русанівська, 4-а, 4/1, 8, 8/1, 8/2, бульвар Ігоря Шамо, 1/5, 3, 7, вул.Ентузіастів 
буд. 3, 3-а, 3/1, 3/1-а, 5, 5/1, 5-а у Дніпровському районі м. Києва. Суміжних зем-
левласників (землекористувачів) – Київську міську раду, ТОВ «ХОТЕЛ ПРОПЕРТІ», 
управління освіти Дніпровської районної в м.Києві державної адміністрації, просимо 
бути присутніми для погодження актів приймання-передачі межових знаків. У разі 
неявки без поважних причин акти вважаються погодженими.

КП КІЗВ 21.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ділянок 
на території кадастрового кварталу 66:009, вул. Сулеймана Стальського, 1, вул. 
Івана Мікитенка, 4, 20, бульвар Перова у Дніпровському районі м. Києва. Суміжних 
землевласників (землекористувачів) – Київську міську раду, відкрите акціонернне 
товариство «Аврора», Товариство з обмеженою відповідальністю «Васильок-ЛТД», 
Мале приватне підприємство «Фонд», Релігійна громада церкви християн адвентистів 
сьомого дня, просимо бути присутніми для погодження актів приймання-передачі 
межових знаків. У разі неявки без поважних причин акти вважаються погодженими.

КП КІЗВ 19.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ділянок 
на території кадастрового кварталу 66:012, вул. Миколи Кибальчича, 4, 6, 8, 8-б, 10, 
12, 14, 16, 18/21, бульвар Перова, 40, 42, 44, 46/2, ул.Iвана Микитенка, 5, 5 лiт. «Б», 
5-а, 7, 9, 9-б, 9-в, 11, 11-а, 13, 15, 38/1, вул. Курнатовського, 15, 15-б у Дніпровському 
районі м. Києва. Суміжних землевласників (землекористувачів) – Київську міську 
раду, Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, 
СТАНЦІЯ ЮНИХ ТЕХНІКІВ-ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ МОЛОДІ, про-
симо бути присутніми для погодження актів приймання-передачі межових знаків. У 
разі неявки без поважних причин акти вважаються погодженими.

КП КІЗВ 17.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ді-
лянок на території кадастрового кварталу 66:014, по просп.Генерала Ватутіна, 
30, 32, вул.Генерала Карбишева, 3, 8-а, 10, 12, 18-а, 18-б, 14, 14-а, 20, 20-а, вул.
Братиславська, 13, 15, у Дніпровському районі м. Києва. Суміжних землевласників 
(землекористувачів) – Київську міську раду, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«ТСМ ГРУП», Нацiональна академiя внутрiшнiх справ, Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Континент-Сервiс», просимо бути присутніми для погодження 
актів приймання-передачі межових знаків. У разі неявки без поважних причин акти 
вважаються погодженими.

КП КІЗВ 21.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ді-
лянок на території кадастрового кварталу 66:024, по вул.Празька, вул.Празька, 
3, 1, Володимира Сосюри 8, у Дніпровському районі м. Києва. Суміжних землев-
ласників (землекористувачів) – Київську міську раду, ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», Дер-
жавний науково-дослідний інститут «Еластик», ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА 
КОМПАНІЯ «БУДРЕММОНТАЖ 2006», просимо бути присутніми для погодження 
актів приймання-передачі межових знаків. У разі неявки без поважних причин акти 
вважаються погодженими.

КП КІЗВ 17.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ділянок 
на території кадастрового кварталу 66:034, по вул. Миколи Кибальчича, вул. Миколи 
Кибальчича 11-б, 14, 3-а – 3-б, 5-7, 19, 3-б, 7-б, 3-а, 7-а, 15-а, 15, 21, 5-а, 5-б, 9, 
24-в, 11-в, 13-а, 9-а, просп.Генерала Ватутіна, просп.Генерала Ватутіна 22-а, 26, 30, 
26-б, 30-а, 26-в, 24, 28-а, 22, 30, 26-б, 13-б, 24-а, 24-б, бульв. Перова, 52-а, 54, 48, 
56, 48-а, 48-б, 50, 50-а, 50-б, 52, 52-б у Дніпровському районі м. Києва. Суміжних 
землевласників (землекористувачів) – Київську міську раду, Відкрите акціонерне 
товариство «Універсам 7 «Десна», Управління освіти Дніпровської районної в 
місті Києві Державної адміністрації, Кооператив автостоянок «Райдуга», Приватне 
акціонерне товариство «Фора Рітейл», Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Ринок»Десна», Товариство з обмеженою відповідальністю «Поступ», гр.Раков Віктор 
Юрійович, Парафія на честь Успіння Пресвятої Богородиці у Деснянському районі 
м.Києва Української Православної Церкви, Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «Ай-Тодор»,Фізична особа-підприємець Рябчик Максим Євгенович, Товариство 
з обмеженою відповідальністю «КМІК» просимо бути присутніми для погодження 
актів приймання-передачі межових знаків. У разі неявки без поважних причин акти 
вважаються погодженими.

КП КІЗВ 17.10.2019 з 10 по 17 годину буде встановлювати межі земельних ділянок 
на території кадастрового кварталу 63:024, за адресою:вул. Тампере, 8, 8-а, 8-б, 
10, 10/1, 12, 12-а, 12-б, 14, 14-а, 16, 16-а, вул. Григорія Чупринки, 5, просп. Миру 
9, 9-а, 9-б, 11, 13, 13а, 13б, 13-в, 15, 15-а, 17, 17-а, 19/18, 18/19 у Дніпровському 
районі м. Києва. Суміжних землевласників (землекористувачів) – Київську міську 
раду, УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ, Товариство з обмеженою відповідальністю «Київміськвторресурси», 
просимо бути присутніми для погодження актів приймання-передачі межових знаків. 
У разі неявки без поважних причин акти вважаються погодженими. 

КП КІЗВ 17.10.2019 з 10 по 17 годину буде встановлювати межі земельних ді-
лянокна території кадастрового кварталу 63:027, за адресою:вул. Тампере, 2, 4, 
6, вул. Григорія Чупринки, 1/10, 2-а, 2/8, 3, 4, 4-а, 6, просп. Миру 3, 5, 7, просп. 
Соборності 2/1, 4,6, 8/2, 10/1, 10-а, 12, 14, 16, 16-а, 18, 18-а, 20/2 у Дніпровському 
районі м. Києва. Суміжних землевласників (землекористувачів) – Київську міську 
раду, УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ, Товариство з обмеженою відповідальністю «Тораторг», Товариство 
з обмеженою відповідальністю «Лілея», ВАТ «Універмаг Дарниця», просимо бути 
присутніми для погодження актів приймання-передачі межових знаків. У разі неявки 
без поважних причин акти вважаються погодженими. 

КП КІЗВ 17.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ділянок 
75:413 за адресою: вул. Качалова, 5-б, 5-д, просп. Відрадний, 52 у Святошинському 
районі м. Києва. Суміжних землевласників (землекористувачів) – Київську міську 
раду, Приватне акціонерне товариство «Південне управління механізації» та Това-
риство з обмеженою відповідальністю «ДОБРОДІМ», просимо бути присутніми для 
погодження актів приймання-передачі межових знаків. У разі неявки без поважних 
причин акти вважаються погодженими.

КП КІЗВ 21.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ді-
лянок 75:344 за адресою: вул.Якова Качури, 62/7, 64, 66, 89, 91, 91-а, 93, 93-а; 
вул. Миколи Трублаїні, 1, 1а, 1б, 7, ; вул. Симиренка, 16, 16-а, 18, 18-а, 18-б, 20, 
20-26, 22, 22-а, 22-б, 22-г, 28, 34-а, 36, 38-а; вул. Григоровича-Барського, 2, 2-а, 
4, 4-а; дорога Кільцева, 9, 12; у Святошинському районі м. Києва. Суміжних зем-
левласників (землекористувачів) – Київську міську раду, ПП «ВАГАРШАПАТ», ТОВ 
«АРКОПОЛІС ГРУП», ТОВ «АВТОБАНСЕРВІС», ТОВ «Сервіс РАПІД», гр.Підлісна Т. 
Л., гр.Портнягіна Н. В., Дочірне підприємство «Науково-виробниче підприємство 
«Промбудкомплект», ТОВ з іноземними інвестиціями «Вольво України», ТОВ «ПРО-
МІНЬ», ТОВ «Житлово-будівельна компанія «Мрія» просимо бути присутніми для 
погодження актів приймання-передачі межових знаків. У разі неявки без поважних 
причин акти вважаються погодженими.

КП КІЗВ 17.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ділянок 
75:325 за адресою: просп. Академіка Корольова, 2-а, 2-б, 2-в; вул. Сім’ї Сосніних, 
11, 15-а; вул. Нова, 2; вул. Жолудєва, 1-а, 1-б, 1-г, 3, 3-а, 5; вул. Симиренка, 1-в, 1-г 
у Святошинському районі м. Києва. Суміжних землевласників (землекористувачів) 
– Київську міську раду, Київську міську державну адміністрацію, ТОВ «Науково-ви-
робниче підприємство «Евклаз»» , Державний вищий навчальний заклад «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» просимо бути при-
сутніми для погодження актів приймання-передачі межових знаків. У разі неявки 
без поважних причин акти вважаються погодженими.

КП КІЗВ 21.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ділянок 
75:323 за адресою: вул.Сім’ї Сосніних, 14, 14-а, 6, 12-а, 6-а, 10а, 8, 10, 12,16; вул.
Генерала Потапова, 4, 12, 10-а, 2; вул.Володимира Покотила, 7/2, 9, вул.Василя 
Кучера у Святошинському районі м. Києва. Суміжних землевласників (землеко-
ристувачів) – Київську міську раду, ФОП Буряк Валентину Василівну, ТОВ «АТБ-
ТОРГСТРОЙ» просимо бути присутніми для погодження актів приймання-передачі 
межових знаків. У разі неявки без поважних причин акти вважаються погодженими.

КП КІЗВ 21.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ділянок 
75:321 за адресою: бульв. Кольцова, 13, 13-а, 15, 11, 7, 5, 11-а, 5-в, 1, 15-а, 3, 3-а, 
3-б, 5-а, 5-б, 1-в; вул.Зодчих, 8, 28, 28-б, 6-а, 2, 4, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26-в, 18-б, 
18-в, 18-г, 6-б, 6, 26-а, 28-а, 18-а, 10,12,14; вул.Литвиненко-Волгемут, 1-б, 1-г, 5-б, 1, 
1-а, 1-в, 5, 5-а, 3, 3-а у Святошинському районі м. Києва. Суміжних землевласників 
(землекористувачів) – Київську міську раду, Приватний вищий навчальний заклад 
«Європейський університет», Євтушенка Євгена Олександровича, ПАТ «Київенерго» 
просимо бути присутніми для погодження актів приймання-передачі межових знаків. 
У разі неявки без поважних причин акти вважаються погодженими.

КП КІЗВ 21.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ділянок 
75:319 за адресою: вул.Жолудєва, 4, 6, 4-б, 4-в, 6-б, 6-в, 6-г, 8, 8-а, 2, 10, 8-б, 6-а, 
4-г, 6-є, вул.Булгакова, 11, 3, 5, 5-а, 5-б, 7, 9, 15-а, 15, 17, 13, вул.Симиренка, 7, 
7-б, 11, 13, 13/1, 5, 7-а, 5-а, 5-б, 1/2, 5-в, між будинком 5-а і 12-а, 9, 5-г, та просп.
Академіка Корольова, 12-ж, 12-і, 4, 6, 8, 10-а, 12, 12-а, 12-б, 12-г, 14, 18, 12-м, 
8-а, 12-д, 10, 6а, у Святошинському районі м. Києва. Суміжних землевласників 
(землекористувачів) – Київську міську раду, ТОВ «ВІСКОМ ЛТД» просимо бути при-
сутніми для погодження актів приймання-передачі межових знаків. У разі неявки 
без поважних причин акти вважаються погодженими.

КП КІЗВ 17.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ділянок 
75:314 за адресою: вул. Якутська,5, 7, 7Н; вул. 9 Травня, 49; вул. Пшенична, 2 та по 
проспекту Відрадний у Святошинському районі м. Києва. Суміжних землевласників 
(землекористувачів) – Київську міську раду, ПАТ «Завод будівельних виробів-1», Дер-
жавне підприємство «Виробниче об’єднання «Київприлад», Iноземне пiдприємство 
«Ретал Україна», ПАТ «Українська гірничо-металургійна компанія» просимо бути 
присутніми для погодження актів приймання-передачі межових знаків. У разі неявки 
без поважних причин акти вважаються погодженими.

КП КІЗВ 17.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ді-
лянок 75:313 за адресою: вул. Пшенична, 2, 8, 9; вул. Сім’ї Сосніних, 3, 3/5, 7, 9 у 
Святошинському районі м. Києва. Суміжних землевласників (землекористувачів): 
Київську міську раду, Київську міську державну адміністрацію, ВАТ «Завод комуналь-
ного машинобудування», ТОВ «Свєтпринт», ТОВ «КБФ», ПП «Науково-технологічний 
центр редуктор», ПАТ «Київенерго» просимо бути присутніми для погодження актів 
приймання-передачі межових знаків. У разі неявки без поважних причин акти 
вважаються погодженими.

КП КІЗВ 21.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ділянок 
75:302 за адресою: вул. Зодчих, 44 у Святошинському районі м. Києва. Суміжних 
землевласників (землекористувачів) – Київську міську раду, Товариство з обмеже-
ною вiдповiдальнiстю «Фаворит-Полiс» просимо бути присутніми для погодження 
актів приймання-передачі межових знаків. У разі неявки без поважних причин акти 
вважаються погодженими.

КП КІЗВ 21.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ді-
лянок 75:299 за адресою: вул.Петра Куріного, 2, 2-б; вул. Якуба Колоса, 14, 14-а, 
16; вул. Комісара Рикова, 2, 2-г; вул. Гната Юри, 1; та по проспекту Леся Курбаса, 
3-а, 5, 5-а, 5-б, 5-в у Святошинському районі м.Києва. Суміжних землевласників 
(землекористувачів) – Київську міську раду, ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», КНП «Центр пер-
винної медико-санітарної допомоги №3» просимо бути присутніми для погодження 
актів приймання-передачі межових знаків. У разі неявки без поважних причин акти 
вважаються погодженими.

КП КІЗВ 19.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ділянок 
75:296 за адресою: вул. Гната Юри, 1/11, 3, 5, 5-а, 7, 7-б, 7-в, 7 літ А, 9 ,9-а, 9-б, 9 
літа, 11, 11-а, 13, 15; вул. Комісара Рикова, 1, 3, 5, 7, 9; вул. Героїв Космосу, 1, 1-а, 
1-б, 1-в, 2/13 літ А, 3, 5, 5-а, 7, 7-а; вул. Петра Куріного, 7; та по проспекту Леся 
Курбаса, 2, 4, 4-а, у Святошинському районі м. Києва. Суміжних землевласників 
(землекористувачів) – Київську міську раду, ТОВ «АСТЕКС-СЕРВІС» просимо бути 
присутніми для погодження актів приймання-передачі межових знаків. У разі неявки 
без поважних причин акти вважаються погодженими.

КП КІЗВ 17.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ділянок 
75:295 за адресою: вул. Гната Юри, 1/11, 3, 5, 5-а, 7, 7-б, 7-в, 7 літ А, 9 ,9-а, 9-б, 
9 літа, 11, 11-а, 13,15; вул. Комісара Рикова, 1, 3, 5, 7, 9, ; вул. Героїв Космосу, 1, 
1-а, 1-б, 1-в, 2/13 літА, 3, 5, 5-а, 7, 7-а; вул. Петра Куріного, 7; та по проспекту Леся 
Курбаса, 2, 4, 4-а, у Святошинському районі м. Києва. Суміжних землевласників 
(землекористувачів) – Київську міську раду, ТОВ «АСТЕКС-СЕРВІС» просимо бути 
присутніми для погодження актів приймання-передачі межових знаків. У разі неявки 
без поважних причин акти вважаються погодженими.

КП КІЗВ 18.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ділянок 
75:282 за адресою: вул.Жмеринська, 10, 4, 6, 10, бульв. Ромена Роллана,13-а, 
13-б, 13-в, 7-б, 11-а, 13. 7, вул.Тулузи, 3, 5, 7, 3-б, та по вул.Зодчих, 68/2, 64, 62, 
62-а, 62-б у Святошинському районі м. Києва. Суміжних землевласників (землеко-
ристувачів) – Київську міську раду, ТОВ «Торговий комплекс Борщагівський», ТОВ 
«фірма «Фавор» просимо бути присутніми для погодження актів приймання-передачі 
межових знаків. У разі неявки без поважних причин акти вважаються погодженими.

КП КІЗВ 19.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ділянок 

75:287 за адресою: бульв. Ромена Ролана 14, 20; вул. Якуба Коласа 1-а, 1-б, 1-в, 
3/1; вул. Жмеринська,14 та по вул. Петра Чаадаєва у Святошинському районі м. 
Києва. Суміжних землевласників (землекористувачів) – Київську міську раду, АТ 
«КИЇВЕНЕРГО», ТОВ «ТУПОЛЕВА ІНВЕСТ» просимо бути присутніми для погодження 
актів приймання-передачі межових знаків. У разі неявки без поважних причин акти 
вважаються погодженими.

КП КІЗВ 18.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ділянок 
75:271 за адресою: вул. Героїв Космосу, 4, 8; вул. Якуба Коласа, 31; вул. Жмеринська, 
1, 1-а, 2-а, 5, 11; вул. Василя Верховинця, 1, 3, у Святошинському районі м. Києва. 
Суміжних землевласників (землекористувачів) – Київську міську раду, Державне 
підприємство «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв», 
ТОВ «АДД-Енергія», Державне підприємство Державне видавництво «Преса України» 
Державного управління справами, Приватне акціонерне товариство «Науково-
виробниче підприємство «Сатурн», Публічне акціонерне товариство «КОНЦЕРН 
ГАЛНАФТОГАЗ», ТОВ «СТИЛЬ БЮРО», ТОВ «ЕНРАН-АВТО», ТОВ «РОСЬ-І», ТОВ 
«СКАЙ ПРОЕКТ», Державний вищий навчальний заклад «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана» просимо бути присутніми для 
погодження актів приймання-передачі межових знаків. У разі неявки без поважних 
причин акти вважаються погодженими.

КП КІЗВ 18.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ді-
лянок 75:229 за адресою: вул.Відпочинку; вул.Івана Крамського, 21; вул.Анатолія 
Петрицького у Святошинському районі м. Києва. Суміжних землевласників (земле-
користувачів) – Київську міську раду, Київську міську клінічну лікарню № 5 просимо 
бути присутніми для погодження актів приймання-передачі межових знаків. У разі 
неявки без поважних причин акти вважаються погодженими.

КП КІЗВ 18.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ділянок 
75:227 за адресою: вул.Верховинна, 69, 71, 59-а, 67, 55; вул.Федора Кричевського, 
20; вул.Михайла Котельникова, 59/18, 62, 54, дорога Кільцева у Святошинському 
районі м. Києва. Суміжних землевласників (землекористувачів) – Київську міську 
раду, ТОВ «МЕД-СТ», Пилипчинець Ангеліну Павлівну, Карповіч Олену Анатоліївну, 
Карпович Ванду Володимирівну, Олійник Валентину Савівну просимо бути при-
сутніми для погодження актів приймання-передачі межових знаків. У разі неявки 
без поважних причин акти вважаються погодженими.

КП КІЗВ 17.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ділянок 
75:226 за адресою: вул.Відпочинку, 18, 22, 14, 12, 18, 10; вул.Івана Крамського, 
19, 21; вул.Михайла Котельникова, 29/18, 31, 31-47, 35, 33, 45-а, 49, 47-а, 45, 37, 
29, вул.Анатолія Петицького у Святошинському районі м. Києва. Суміжних зем-
левласників (землекористувачів) – Київську міську раду, Державний університет 
інфраструктури та технологій, Ваганову Софію Дем’янівну, Карпенко Тетяну Пав-
лівну, Ремез Євгенію Володимирівну, Товариство з обмеженою відповідальністю 
«УКРПРОММАШ», Точиловський Альберт просимо бути присутніми для погодження 
актів приймання-передачі межових знаків. У разі неявки без поважних причин акти 
вважаються погодженими.

КП КІЗВ 19.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ділянок 
75:225 за адресою: вул. Жмеринська, 2,22,24,26,28/1, ; вул. Святошинська, 18, 20, 
24, 28, 30-а, 30, 32-а, 34 ;вул. Михайла Котельникова 3, 5, 5-7, 7/11, 7, 17, 13, 11, 
21, 23, 25; вул. Відпочинку, 9; вул. Анатолiя Петрицького, вул. Перемоги, 24, пров. 
Святошинський, 2, 7 у Святошинському районі м. Києва. Суміжних землевласників 
(землекористувачів) – Київську міську раду, Благодійний фонд «Київська міжнарод-
на школа», Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТОСЕРВІС ПРЕМІУМ», 
Товариство з обмеженою відповідальністю «ШЛЯХБУДКОМПЛЕКТ», Товариство 
з обмеженою відповідальністю «НАВІГАТОР ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ», Публічне 
акціонерне товариство «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ», Кооператив по будівництву та 
експлуатації індивідуальних гаражів «Арктика», Обслуговуючий житлово-будiвельний 
кооператив «Свiт житла», Публічне акціонерне товариство «Холдингова компанія 
«Київміськбуд», Боровик Віра Михайлівна, Тємнов Сергiй Михайлович, Товариство 
з обмеженою відповідальністю «НОВА НЕРУХОМІСТЬ К», Товариство з обмеженою 
відповідальністю «МАШІНВЕСТ», Товариство з обмеженою відповідальністю «ШЛЯХ-
БУДКОМПЛЕКТ» просимо бути присутніми для погодження актів приймання-передачі 
межових знаків. У разі неявки без поважних причин акти вважаються погодженими.

КП КІЗВ 19.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ділянок 
75:221за адресою: вул.Сім’ї Сосніних, 14, 18/1; вул.Василя Кучера, 3, 5, 1; бульв.
Кольцова, 12, вул.Володимира Покотила; у Святошинському районі м. Києва. Су-
міжних землевласників (землекористувачів) – Київську міську раду, ТОВ «Затишні 
Озера», Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги № 2» Святошинського району м. Києва, просимо бути присутніми для 
погодження актів приймання-передачі межових знаків. У разі неявки без поважних 
причин акти вважаються погодженими.

КП КІЗВ 17.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ділянок 
75:214 за адресою: вул.Львівська, 19, 15, 17, 19-б; вул.Івана Крамського, 9, 9-г; вул.
Верховинна, 34, 28, 38/9, 22/12, 34, вул.Анатолія Петицького, 10, 12; у Святошин-
ському районі м. Києва. Суміжних землевласників (землекористувачів) – Київську 
міську раду, Київську міську державну адміністрацію, Міністерство оборони України 
Головне управління розвідки, Примака Сергія Федоровича, ТОВ «В36А», просимо 
бути присутніми для погодження актів приймання-передачі межових знаків. У разі 
неявки без поважних причин акти вважаються погодженими.

КП КІЗВ 17.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ділянок 
75:213 за адресою: вул.Львівська, 25; вул.Івана Крамського, 10, 10а; вул.Верховинна, 
вул.Федора Кричевського; у Святошинському районі м. Києва. Суміжних землев-
ласників (землекористувачів) – Київську міську раду, ПП «Виробничо-комерційна 
фірма «ДІВОС», Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в 
місті Києві Державної адміністрації, просимо бути присутніми для погодження 
актів приймання-передачі межових знаків. У разі неявки без поважних причин акти 
вважаються погодженими.

КП КІЗВ 17.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ділянок 
75:211 за адресою: вул. Львівська 51, 55, 57, 57-а, 59, 59-а; вул. Верховинна 80-а у 
Святошинському районі м. Києва. Суміжних землевласників (землекористувачів) – 
Київську міську раду, ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ», ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРО-КРАЙ», 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ 
КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, Лісова Наталка Дмитрівна, Трегуб Людмила 
Дмитрівна просимо бути присутніми для погодження актів приймання-передачі 
межових знаків. У разі неявки без поважних причин акти вважаються погодженими.

КП КІЗВ 18.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних діля-
нок 75:179 за адресою: просп. Перемоги, 101/2, 103, 105, 107; вул.Львівська,8/6, 
12, 18, 22, 22-а, 24, 24-б, 26-а; вул. Анатолія Петрицького, 4; у Святошинському 
районі м. Києва. Суміжних землевласників (землекористувачів) – Київську міську 
раду, Київська мiська державна адмiнiстрацiя, ТОВ «Астма-Крим», АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ПРОКРЕДИТ БАНК» просимо бути присутніми для погодження 
актів приймання-передачі межових знаків. У разі неявки без поважних причин акти 
вважаються погодженими.

КП КІЗВ 17.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ділянок 
75:178 за адресою: просп. Перемоги, 111-а, 113, 117; вул. Івана Крамського, 4, 4-б; 
вул. Львівська, 32, 36, 38, 40, 48/7; вул. Федора Кричевського, 5 у Святошинському 
районі м. Києва. Суміжних землевласників (землекористувачів) – Київську міську 
раду, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського» , Державне підприємство «ЖИТЛОІНБУД», ТОВ «РОЯЛТІ 
ТЕТРАБУД», Черноус Тетяну Юріївну, Шкуркіна Ігоря Миколайовича, Шкуркіну 
Валентину Дмитрівну, Єременка Віталія Івановича, Діденка Петра Івановича, Ван-
ханова Олександра Геннадійовича, Шкуркіна Андрія Миколайовича просимо бути 
присутніми для погодження актів приймання-передачі межових знаків. У разі неявки 
без поважних причин акти вважаються погодженими.

КП КІЗВ 18.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ділянок 
75:177 за адресою: просп. Перемоги 119, 121, 121-а, 121-б, 121-в, 121-г, 121-ж; 
вул. Львівська 37, 41, 43, 45/7; вул. Верховинна 58, 60, 64, 66, 68 у Святошинському 
районі м. Києва. Суміжних землевласників (землекористувачів) – Київську міську 
раду, ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР РАДІАЦІЙНОЇ 
МЕДИЦИНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ», Вдовенко Олек-
сандр Володимирович, Сігнаєвський Микола Никанорович, Рудик Олена Едуардівна, 
Кириллов Олександр Олексійович, Кириллов Олексій Олексійович, Шевченко Павло 
Валерійович просимо бути присутніми для погодження актів приймання-передачі 
межових знаків. У разі неявки без поважних причин акти вважаються погодженими.

КП КІЗВ 19.10.2019 з 10.00 до 17.00 10-ій буде встановлювати межі земельних 
ділянок 75:119 за адресою: вул. Академіка Корольова,1, 2, 4, 4-а, 6, 6-а, 8, 8-а, 10, 
10-а, 10-б, 10-в; вул. Сім’ї Сосніних, 1а; просп. Леся Курбаса, 1-а, 3, 3-а, 3-б, 3-в, 
3-г у Святошинському районі м. Києва. Суміжних землевласників (землекористу-
вачів) – Київську міську раду та ТОВ «Центр сприяння підприємництву», просимо 
бути присутніми для погодження актів приймання-передачі межових знаків. У разі 
неявки без поважних причин акти вважаються погодженими.

КП КІЗВ 19.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ділянок 
75:082 за адресою: просп. Перемоги, 89-а; вул. Святошинська, 4 у Святошинському 
районі м. Києва. Суміжних землевласників (землекористувачів) – Київську міську 
раду, Державне підприємство «АНТОНОВ», Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«РІАЛ ІСТЕЙТ» просимо бути присутніми для погодження актів приймання-передачі 
межових знаків. У разі неявки без поважних причин акти вважаються погодженими.

КП КІЗВ 18.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ділянок 
75:069 за адресою: вул. Івана Крамського у Святошинському районі м. Києва. Суміжних 
землевласників (землекористувачів) – Київську міську раду, Мiнiстерство оборони 
України, Державне підприємство міністерства оборони України «УКРОБОРОНПОС-
ТАЧАЛЬНИК» просимо бути присутніми для погодження актів приймання-передачі 
межових знаків. У разі неявки без поважних причин акти вважаються погодженими.

КП КІЗВ 17.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ді-
лянок 75:006 за адресою: перетин вул. Героїв Космосу та вул. Якуба Коласа у 
Святошинському районі м. Києва. Суміжних землевласників (землекористувачів) 
– Київську міську раду, ТОВ «Альма-2» просимо бути присутніми для погодження 
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актів приймання-передачі межових знаків. У разі неявки без поважних причин акти 
вважаються погодженими.

КП КІЗВ 17.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде проводити роботи із закріплення меж 
земельних ділянок межовими знаками на території кадастрового кварталу 78:035 
обмеженого проспектом Оболонським, вулицею Озерною, вулицею Богатирською 
у Оболонському районі м. Києва. Просимо суміжних землекористувачів Київську 
міську раду, КП «Київський метрополітен», ТОВ «Явір-95» з’явитися за адресою: 
Оболонський проспект, 49-а та бути присутніми при виконанні вищезгаданих робіт 
для підписання актів приймання-передачі межових знаків.

КП КІЗВ 17.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде проводити роботи із закріплення меж 
земельних ділянок межовими знаками на території кадастрового кварталу 78:036 
обмеженого вулицями Північна, Героїв Дніпра, проспектом Оболонським та про-
спектом Героїв Сталінграда у Оболонському районі м. Києва. Просимо суміжних 
землекористувачів ТОВ «Компанія «Добрий господар», Комунальне некомерційне 
підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1», Семенова 
Людмила Вікторівна, Товкач Микола Володимирович, ТОВ «ГРАДЕЛ», Релігійна 
громада християнської пресвітеріанської помісної церкви «ШЛЯХ ЖИТТЯ», ТОВ 
«АТБ-ІНВЕСТ», ТОВ «ЛЕГІОН 2015», ТОВ «АНТАРЕС КОМПАНІ», ТОВ «КТЦ «ОМЕГА», 
ПП «НЕССІ», ПАТ «ОБОЛОНЬ», Мельник Алевтина Олегівна, Мельник Алевтина Оле-
гівна, Мартиченко Інна Миколаївна, ТОВ «РИНОК ОБОЛОНЬ» з’явитися за адресою: 
Оболонський проспект, 49-а та бути присутніми при виконанні вищезгаданих робіт 
для підписання актів приймання-передачі межових знаків.

КП КІЗВ 17.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде проводити роботи із закріплення меж 
земельних ділянок межовими знаками на території кадастрового кварталу 78:041 
обмеженого вулиця Богатирська, вулиця Озерна, Оболонський проспект, вулиця 
Героїв Дніпра у Оболонському районі м.Києва. Просимо суміжних землекористувачів 
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», Гаврилюк Неля Петрівна, ТОВ «Торговельний центр «Люкс», 
Приватне підприємство «НЕССІ», ТОВ «Єлікон ЛТД» з’явитися за адресою: Обо-
лонський проспект, 49-а та бути присутніми при виконанні вищезгаданих робіт для 
підписання актів приймання-передачі межових знаків.

КП КІЗВ 17.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде проводити роботи із закріплення меж 
земельних ділянок межовими знаками на території кадастрового кварталу 78:132 
обмеженого вул. Прирічна, Північна, проспект Оболонський у Оболонському районі  
м. Києва. Просимо суміжних землекористувачів ТОВ «АВВА-СЕРВІС», ГБК »Борисфен», 
Кооператив по будівництву та експлуатації індивідуальних гаражів «Схід», Кооператив 
по будівництву та експлуатації індивідуальних гаражів «Дніпро» з’явитися за адресою: 
Оболонський проспект, 49-а та бути присутніми при виконанні вищезгаданих робіт 
для підписання актів приймання-передачі межових знаків.

КП КІЗВ 17.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде проводити роботи із закріплення меж 
земельних ділянок межовими знаками на території кадастрового кварталу 78:046 
обмеженого вулицями Маршала Тимошенко, Зої Гайдай, Богатирська у Оболонському 
районі м.Києва. Просимо суміжних землекористувачів Київську міську раду, ЦЕНТР 
ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ МІСТА КИЄВА, 
Публічне акціонерне товариство «ВТОРЕС», Римсько-католицька релігійна громада 
парафія Св.Франциска Ассізького в Оболонському районі м.Києва, КИЇВСЬКИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА, ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АВАЛОН– 
ЕКСПО»,Товариство з обмеженою відповідальністю «Автобансервіс», Автокооператив 
по експлуатації відкритих автостоянок «Вербний», ТАНЦЮРА МИКОЛА ІВАНОВИЧ, ПАТ 
«КИЇВЕНЕРГО», Відкрите акціонерне товариство «Трест»Південзахідтрансбуд», гр. 
Миронченко Ірина Володимирівна, ФОП Менжега Олександр Вікторович, з’явитися 
за адресою: вул. Маршала Тимошенка, 13А та бути присутніми при виконанні 
вищезгаданих робіт для підписання актів приймання-передачі межових знаків.

КП КІЗВ 17.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде проводити роботи із закріплення 
меж земельних ділянок межовими знаками на території кадастрового кварталу 
78:092 обмеженого вул. М.Малиновського, М.Тимошенка, проспект Оболонський 
у Оболонському районі м. Києва. Просимо суміжних землекористувачів ДНЗ 
№533, ДНЗ№208, Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини 
Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації, КНП «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги №1», КНП «Консультативно-діагностичний центр», ТОВ 
«Явір-95», Нагаєва В. В, ПП «Чайка плюс», Управління освіти Оболонської районної 
в м. Києві державної адміністрації з’явитися за адресою: вул. Маршала Тимошенка, 
13А та бути присутніми при виконанні вищезгаданих робіт для підписання актів 
приймання-передачі межових знаків.

КП КІЗВ 17.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде проводити роботи із закріплення 
меж земельних ділянок межовими знаками на території кадастрового кварталу 
78:042 обмеженого вулицями Маршала Тимошенка, Героїв Дніпра, Зої Гайдай та 
проспектом Оболонським у Оболонському районі м.Києва. Просимо суміжних 
землекористувачів Київську міську раду, Управління освіти Оболонської районної 
в місті Києві державної адміністрації, ТОВ «АДФ», ТОВ «АЛП», ТОВ «Барконд», ТОВ 
«Трансмарін Інвест», ТОВ «Єлікон ЛТД» з’явитися за адресою: вул. Маршала Тим-
ошенка, 13-а та бути присутніми при виконанні вищезгаданих робіт для підписання 
актів приймання-передачі межових знаків.

КП КІЗВ 17.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде проводити роботи із закріплення меж 
земельних ділянок межовими знаками на території кадастрового кварталу 78:099 
обмеженого проспектом Героїв Сталінграда, вулицею Олександра Архипенка, ву-
лицею Йорданською та вулицею Маршала Малиновського у Оболонському районі 
м. Києва. Просимо суміжних землекористувачів Київську міську раду, ПАТ «КИЇВЕ-
НЕРГО», мале приватне підприємство «Агрофірма Дніпро» з’явитися за адресою: 
вул. Маршала Тимошенка, 13-а та бути присутніми при виконанні вищезгаданих 
робіт для підписання актів приймання-передачі межових знаків.

КП КІЗВ 18.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде проводити роботи із закріплення 
меж земельних ділянок межовими знаками на території кадастрового кварталу 
78:093 обмеженого вул. Маршала Тимошенка, проспектом Героїв Сталінграда, вул. 
Маршала Малиновського та проспектом Оболонським у Оболонському районі м. 
Києва. Просимо суміжних землекористувачів гр. Бабаєву Ламан Талиб Кизи, ПАТ 
«КИЇВЕНЕРГО», Дошкільний навчальний заклад № 572, сільськогосподарське ТОВ 
«Прикордонне», ТОВ «АПЕЛЬСИН» з’явитися за адресою: вул. Маршала Тимошенка, 
13-а та бути присутніми при виконанні вищезгаданих робіт для підписання актів 
приймання-передачі межових знаків.

КП КІЗВ 18.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде проводити роботи із закріплення меж 
земельних ділянок межовими знаками на території кадастрового кварталу 78:119 
обмеженого вулицями Добрининська, Вербова, Марка Вовочка. Просимо бути 
присутніми для погодження актів приймання-передачі межових знаків Товариство 
з обмеженою відповідальністю «АТП КМБ-1 ІМЕНІ М.П.ЗАГОРОДНЬОГО», Закрите 
акціонерне товариство «Євротермінал» Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Алогор». З’явитися за адресою: проспект Степана Бандери, 11-а, та бути присут-
німи при виконанні вищезгаданих робіт для підписання актів приймання-передачі 
межових знаків.

КП КІЗВ 18.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде проводити роботи із закріплення меж 
земельних ділянок межовими знаками на території кадастрового кварталу 78:121 
обмеженого вулицями Олександра Архипенка, проспектом Героїв Сталінграда, вул. 
Приозерна, вул. Йорданська у Оболонському районі м.Києва. Просимо суміжних 
землекористувачів: ТОВ «КІВ», ТОВ «ДИВОСВІТ-ПЛЮС», ТОВ «ЛЕВІНТА 777», з’явитися 
за адресою: проспект Степана Бандери, 11-а та бути присутніми при виконанні 
вищезгаданих робіт для підписання актів приймання-передачі межових знаків.

КП КІЗВ 17.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде проводити роботи із закріплення меж 
земельних ділянок межовими знаками на території кадастрового кварталу 78:129 
обмеженого вулицями Куренівська, Вербова, Кабельна у Оболонському районі 
м.Києва. Просимо суміжних землекористувачів Київську міську раду, Приватне 
акціонерне товариство «НОВАТОР», Товаритсво з обмеженою відповідальністю 
«Форум-А», Публічне акціонерне товариство «Чинбар». з’явитися за адресою: 
проспект Степана Бандери, 11-а та бути присутніми при виконанні вищезгаданих 
робіт для підписання актів приймання-передачі межових знаків.

КП КІЗВ 18.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде проводити роботи із закріплення меж 
земельних ділянок межовими знаками на території кадастрового кварталу 78:191 
обмеженого вул. О.Субтельного, Гандзюка, Вербова, проспект С. Бандери у Обо-
лонському районі м. Києва. Просимо суміжних землекористувачів ПАТ «Українська 
автомобільна компанія», ТОВ «Капітал-Профбут», ТОВ «Столиця-Зем-Індустрія», 
ТОВ «Київінвестбуд-3», ТОВ «Гранд-Петрол», ТОВ «Автоцентр на Московському», 
ТОВ «Віннер Груп Україна», Підприємство «Тойота-Україна», ДП «Авто Інтернешнл», 
ТОВ «Віннер Автомотів» з’явитися за адресою: проспект Степана Бандери, 11А 
та бути присутніми при виконанні вищезгаданих робіт для підписання актів при-
ймання-передачі межових знаків.

КП КІЗВ 18.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде проводити роботи із закріплення меж 
земельних ділянок межовими знаками на території кадастрового кварталу 78:142 
обмеженого вулицями Вербова, проспект Степана Бандери, Оболонський проспект у 
Оболонському районі м.Києва. Просимо суміжних землекористувачів: КП «Київський 
метрополітен», ТОВ «Автобансервіс», ТОВ «Книжковий Ринок», з’явитися за адресою: 
проспект Степана Бандери, 11-а бути присутніми при виконанні вищезгаданих робіт 
для підписання актів приймання-передачі межових знаків.

КП КІЗВ 21.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде проводити роботи із закріплення меж 
земельних ділянок межовими знаками на території кадастрового кварталу 85:084 
обмеженого вул. Курортна, Лінія 2, Лінія 4, Новікова-Прибоя у Оболонському районі 
м. Києва. Просимо суміжних землекористувачів Точиловська Тетяна з’явитися за 
адресою: вул. Міська, 1 та бути присутніми при виконанні вищезгаданих робіт для 
підписання актів приймання-передачі межових знаків. 

КП КІЗВ 19.10.2019 з 10 по 17 годину буде встановлювати межі земельних 
ділянок на території кадастрового кварталу 72:478 за адресами: вул. Моло-
догвардійська, Вінницька, вул. Молодогвардійська, 32, у Солом’янському ра-
йоні м. Києва. Суміжних землевласників (землекористувачів) – Київську міську 
раду, Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничий комерційний 
центр»Укрпромвпровадження», Товариство з обмеженою відповідальністю «Ви-
робничий комерційний центр»Укрпромвпровадження», Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Оптово-роздрібний ринок»Жуляни», просимо бути присутніми для 
погодження актів прийняття-передачі межових знаків. У разі неявки без поважних 
причин акти вважаються погодженими. 

КП КІЗВ 18.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде проводити роботи із закріплення меж 
земельних ділянок межовими знаками на території кадастрового кварталу 72:119, 
обмеженого вулицями Донецькою, Волинською, Новгородською та Ушинського у 
Солом’янському р-ні м. Києва. Власника (користувача) громадянина Лисуху Ми-
колу Петровича просимо бути присутніми при виконанні вищезгаданих робіт для 
підписання актів прийомки-передачі межових знаків.

КП КІЗВ 17.10.2019 об 15:00 буде проводити роботи із закріплення меж зе-
мельних ділянок межовими знаками на території кадастрового кварталу 72:223, 
обмеженого вулицями Смілянською, Волинською, Фастівською та Ушинського у 
Солом’янському р-ні м. Києва. Власника (користувача) Службу Безпеки України 
просимо бути присутніми при виконанні вищезгаданих робіт для підписання актів 
прийомки-передачі межових знаків.

КП КІЗВ 18.10.2019  з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ді-
лянок в кварталі 8000000000:66:045, обмеженого вулицею Каховською, вулицею 
Комбінатною, вулицею Євгена Маланюка та вулицею Садовою 1 у Дніпровському 
районі м. Києва. Суміжних землевласників (землекористувачів) ДОВБИШ ОЛЕК-
САНДР МИКОЛАЙОВИЧ, Довбиш Дмитро Олександрович, Журавльов Віктор Ми-
хайлович, Журавльов В’ячеслав Вікторович, Оношко Сергій Миколайович, Козак 
Тетяна Андріївна, Кущенко Юлія Ігорівна, Кущенко Ігор Опанасович, Солдатенко 
Олександр Іванович, Давиденко Катерина Іванівна, Жила Людмила Семенівна, 
Рибак Ганна Микитівна, Невмержицька Наталія Олександрівна, Заєць Ольга Ле-
онідівна, Кордик Раїса Михайлівна, Заєць Тетяна Леонідівна, Моцна Світлана 
Леонідівна, Федоренко Микола Андрійович, Кравець Ганна Миколаївна, Кукшина 
Наталія Миколаївна, Федоренко Олексій Миколайович, Мацігура Любов Василівна, 
Маковська Надія Петрівна, Голеус Любов Петрівна, Семенова Наталія Михайлівна, 
Казімірович Олександр Мирославович,  Казимирович Валерій Мирославович, 
Казімірович Марія Василівна, ТОВ «КИЇВМІСЬКВТОРРЕСУРСИ»,  Непряхін Микола 
Миколайови, Яковенко Тетяна Миколаївна, Микитенко Ганна Михайлівна, Микитенко 
Олександр Михайлович, Панфілова Анна Агнєшка, ПП «ЯНТАР», Столяр Костянтин 
Едуардович, Сільченко Юлія Іванівна, Мінько Тетяна Миколаївна, Самолюк Наталія 
Іванівна, Голяка Олексій Миколайович, Вигнана Галина Миколаївна,  просимо бути 
присутніми для погодження актів прийомки-передачі межових знаків. У разі неявки 
без поважних причин акти вважаються погодженими.

КП КІЗВ 21.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ділянок 
в кварталі 8000000000:63:085, обмеженого Дарницькою площею, Харківським шосе, 
бульваром Ярослава Гашека, вул. Каунаською та Тампере у Дніпровському районі 
м. Києва. Суміжних землевласників (землекористувачів) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «НЕО ВІТА», Товариство з обмеженою відповідальністю «Братіслава», 
Державна податкова інспекція у Дарницькому районі м. Києва, просимо бути при-
сутніми для погодження актів прийомки-передачі межових знаків. У разі неявки 
без поважних причин акти вважаються погодженими.

КП КІЗВ 17.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних діля-
нок в кварталі 8000000000:63:127, обмеженого проспектом Соборності, вулицею 
Тампере, вулицею Генераторною, вулицею Каунаською, вулицею Березневою та 
вулицею Вифлеємською у Дніпровському районі м. Києва. Суміжних землевласників 
(землекористувачів) ДКП «КИЇВЖИТЛОТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО», ТОВ «ПРОМБУДТОРГ», 
СП ТОВ «ОСНОВА-СОЛСИФ», Гаражно-будівельний кооператив «Актив-2», ТОВ 
«Сант», ТОВ «АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ», ТОВ «КОМФОРТ МОЛ», ТОВ «КОМ-
ФОРТ СПОРТ», ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕО ВІТА», ГБК «ТАРОС», 
ПАТ «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ», ПП «КАРА», ТОВ «ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА 
СПІЛКА «АГРО»,  ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «СХІД», АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ», ПрАТ 
«НЕО ВІТА», ТОВ «КОМФОРТ-ТАУН», ТОВ «КОМФОРТ АРТ», просимо бути присут-
німи для погодження актів прийомки-передачі межових знаків. У разі неявки без 
поважних причин акти вважаються погодженими.

КП КІЗВ 21.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ді-
лянок в кварталі 8000000000:63:188, обмеженого бульваром Ярослава Гашека, 
Харківським шосе, вулицею Березневою та вулицею Каунаською у Дніпровському 
районі м. Києва. Суміжних землевласників (землекористувачів) УДСО ПРИ ГУМВС 
УКРАЇНИ В М.КИЄВІ, Гарнога Євгенія Леонідівна, Литвиненко Леонід Васильович, 
просимо бути присутніми для погодження актів прийомки-передачі межових знаків. 
У разі неявки без поважних причин акти вважаються погодженими.

КП КІЗВ 17.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ділянок 
в кварталі 8000000000:66:038 обмеженого проспектом Генерала Ватутіна, бульваром 
Перова, вулицею Миколи Кибальчича та вулицею Райдужною у Дніпровському районі 
м. Києва. Суміжних землевласників (землекористувачів) ТОВ «КГ «БІЗНЕС», ТОВ 
«КОМПАНІЯ МЕДТЕХНІКА», АК «Райдужний-1», ПРАТ «ХК «Київміськбуд», ТОВ «Ойкос», 
ТОВ НВЦ «Євродім», ТОВ «ПРОВАТ», Шапіро Антоніну Іванівну, ТОВ «ФІЛІКІ ЕТЕРІА», 
АТ «Київгаз», просимо бути присутніми для погодження актів прийомки-передачі 
межових знаків. У разі неявки без поважних причин акти вважаються погодженими.

КП КІЗВ 18.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних 
ділянок в кварталі 8000000000:66:217, обмеженого проспектом Броварським, 
залізничною колією та вулицею Євгена Сверстюка м у Дніпровському районі м. 
Києва. Суміжних землевласників (землекористувачів) ПАТ «УКРПЛАСТИК»,  ПРАТ 
«ДНІПРОВСЬКИЙ РИНОК»,  ПІІ «МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД», ТОВ «ПРОЕКТНИЙ 
ІНСТИТУТ «КИЇВПРОМЕЛЕКТРОПРОЕКТ»,  КП «КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН», ТОВ 
«ВАСИЛЬОК – ЛТД», Галицька Наталія Миколаївна, Сліпець Галина Дмитрівна, ПП « 
РАЙДУГА»,  ТДВ «АГЕНТСТВО СОЮЗДРУК», МПП «МРІЯ», ПП «ІССАВА»,  ТОВ «МАКИ», 
ПП «РАЙДУГА», ШКІРНО – ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР № 1 ДНІПРОВСЬКОГО 
РАЙОНУ  М. КИЄВА, КП «Київелектротранс», просимо бути присутніми для по-
годження актів прийомки-передачі межових знаків. У разі неявки без поважних 
причин акти вважаються погодженими.

КП КІЗВ 21.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ділянок 
в кварталі 8000000000:78:054, обмежений вулицею Автозаводська, вулицею Мука-
чівська, вулицею Вишгородська та вулицею Ярослава Івашкевича у Оболонському 
районі м. Києва. Суміжних землевласників (землекористувачів) ТОВ «ЛАРА», До-
рошенко Володимир Григорович, БО «БФ «НАДІЯ-ХХІ СТОЛІТТЯ»,  просимо бути 
присутніми для погодження актів прийомки-передачі межових знаків. У разі неявки 
без поважних причин акти вважаються погодженими.

КП КІЗВ 22.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних діля-
нок в кварталі 8000000000:78:069, обмежений вулицею Автозаводська, вулицею 
Олександра Попова, провулком Олександра Попова та вулицею Мукачівська у 
Оболонському районі м. Києва. Суміжних землевласників (землекористувачів) АТ 
«ЗАВОД «МАЯК», ВАТ «УКРЗВ’ЯЗОКБУД», просимо бути присутніми для погодження 
актів прийомки-передачі межових знаків. У разі неявки без поважних причин акти 
вважаються погодженими.

КП КІЗВ 22.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних діля-
нок в кварталі 8000000000:78:115, обмежений вулицею Богатирська та вулицею 
Куренівська,  у Оболонському районі м. Києва. Суміжних землевласників (земле-
користувачів) ПРАТ «КОНЦЕРН «ФРЕШ АП», ТОВ «СК ДЖОНСОН», ДО «АВТОБАЗА 
ДУС», ПРАТ «РБУ-56», КО «КИЇВМЕДСПЕЦТРАНС», ПП»ЮРИДИЧНА ФІРМА «ЮЛАНА», 
ПП «АКРІЛАТ-ХІМКОНТРАКТ», ТОВ «МЖК «ОБОЛОНЬ», ТОВ «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС», 
просимо бути присутніми для погодження актів прийомки-передачі межових знаків. 
У разі неявки без поважних причин акти вважаються погодженими.

КП КІЗВ 21.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ді-
лянок в кварталі 8000000000:78:167, обмежений вулицею Набережно-Рибальська 
та вулицею Електриків у Оболонському районі м. Києва. Суміжних землевласників 
(землекористувачів) ТОВ «ДНІПРОСІТІ-ІНВЕСТ», ГБК «МОСТОВИК», ТОВ «ВАЛДІС 
ПЛЮС», СП ТОВ «КЕРШЕР», ПП «НЕССІ», ТОВ «ВІСЕНС ХАУС»,  ТОВ «ЕЛЕКТРО-
ПРО», ТОВ «ВІСЛА», ТОВ «ЕНРАН-АВТО»,  просимо бути присутніми для погодження 
актів прийомки-передачі межових знаків. У разі неявки без поважних причин акти 
вважаються погодженими.

КП КІЗВ 17.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ділянок 
в кварталі 8000000000:78:192, обмежений проспектом Степана Бандери, вулицею 
Набережно-Рибальська та вулицею Електриків у Оболонському районі м. Києва. 
Суміжних землевласників (землекористувачів) ТОВ «ІНВЕСТБУД ГАРАНТ», ТОВ «ВКФ 
«НОН-СТОП», ПРАТ «СІТІ-МАРКЕТ», ЗАТ «УКРЗЕРНОПРОМ»,  ТОВ «СТОЇК-АВТО», 
Силенко Олена Анатоліївна, Лємпєрт Андрій Маркович, ПМП «МИР», ТОВ «ЛІНКОРН», 
ПРАТ «КИЇВХІМПОСТАЧ», ПП «УКРЗЕРНОПРОМ», ПРАТ «ХК «КИЇВМІСЬКБУД», ТОВ 
«АВТЕХ»,  ТОВ «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА» та ЗАТ «УКРЗЕРНОПРОМ», просимо 
бути присутніми для погодження актів прийомки-передачі межових знаків. У разі 
неявки без поважних причин акти вважаються погодженими.

КП КІЗВ 18.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ділянок 
в кварталі 8000000000:96:001, який включає озеро Мартишів та південну частину 
озера Тягле у Дарницькому районі м. Києва. Суміжних землевласників (землеко-
ристувачів) Вершиніна Ірина Миколаївна, ТОВ «КОНТАКТБУДСЕРВІС»,  просимо 
бути присутніми для погодження актів прийомки-передачі межових знаків. У разі 
неявки без поважних причин акти вважаються погодженими.

КП КІЗВ 19.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ділянок 
в кварталі 8000000000:63:018, обмеженого вул. Ованеса Туманяна, вул. Євгена 
Сверстюка та Русанівським каналом у Дніпровському районі м. Києва. Суміжних 
землевласників (землекористувачів) ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ЕКСТРІМ ПЛЮС», 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РУСАНІВКА», Товариство з обмеженою 
відповідальністю «СІА», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄВРО-РЕ-
КОНСТРУКЦІЯ», Товариство з обмеженою відповідальністю «Сант», ДЕРЖАВНЕ 
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «РУСАНІВКА ІНВЕСТ», ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА 
СТУДІЯ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ФІЛЬМІВ «УКРТЕЛЕФІЛЬМ», Релігійна громада Української 
Православної Церкви Київського Патріархату Свято-Духівської парафії у Дніпров-
ському районі м. Києва, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САЛОН 
МЕБЛІВ «РУСАНІВКА», Товариство з обмеженою відповідальністю «Аверс-Центр», 
КООПЕРАТИВ ПО БУДІВНИЦТВУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ГАРАЖІВ 
«РУСАНІВСЬКИЙ-2», ГАРАЖНИЙ КООПЕРАТИВ «РУСАНІВСЬКИЙ 1», просимо бути 
присутніми для погодження актів прийомки-передачі межових знаків. У разі неявки 
без поважних причин акти вважаються погодженими.

КП КІЗВ 17.08.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ділянок 
на території кадастрового кварталу 62:004, по просп.Володимира Маяковського, 
2/1, 2-а, 2-б, 2-в, 4, 4-г, 4-а, 4-б, 6, 6-б, 8, 8-а, 8-б, 8-в, 8-г, 10, 11-а, 14-а, 12, 12-а, 
12-б, 12-в, 12 літ.Б, 14/13, вул.Теодора Драйзера, 1/25, 3, 5, 9, 9-б, 9-г, 9-д, 9-в, 
11-а, 11,  вул.Миколи Закревського, 3, 5, 5-а, 5-7, 7, 9, 11, 13, 13-а, 15, 15-а, 17, 

19, 19а, 19в, 21, 23а, у Деснянському районі м. Києва. Суміжних землевласників 
(землекористувачів) – Київську міську раду, Упраління освіти Деснянської районної 
в місті Києві державної адміністрації, ЗАТ «Виробничо-торгова фірма «Радосинь», 
Комінальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської держав-
ної адміністрації) «Київтеплоенерго», Деснянське районне управління Головного 
управління МВС України в місті Києві, Гімназія «Києво-Могилянський колегіум» 
І-ІІ ступенів Деснянського району міста Києва, Київська медична академія після-
дипломної освіти імені П.Л.Шупика,  Приватне акціонерне товариство «Акціонерна 
компанія «Київводоканал», Школа І-ІІ ступенів №119 Деснянського району міста 
Києва, Спеціалізована школа № 251 імені Хо Ши Міна з поглибленним вивченням 
англійської мови Деснянського району міста Києва, Департамент експлуатації водо-
провідного господарства Публічного акціонерного товариства «Акціонерна компанія 
«Київводоканал», Товариство з обмеженою відповідальністю «Київміськвторресурси», 
Закрите акціонерне товариство «Полюс», Приватне акціонерне товариство «ДТЕК 
Київські електромережі», Комунальне підприємство «Ватутінськінвестбуд», Това-
риство з обмеженою відповідальністю «Беркут», Приватне підприємство «Алькор 
Люкс» просимо бути присутніми для погодження актів прийомки-передачі межових 
знаків. У разі неявки без поважних причин акти вважаються погодженими 

КП КІЗВ 18.10.2019  з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ді-
лянок в кварталі 8000000000:66:045, обмеженого вулицею Каховською, вулицею 
Комбінатною, вулицею Євгена Маланюка та вулицею Садовою 1 у Дніпровському 
районі м. Києва. Суміжних землевласників (землекористувачів) ДОВБИШ ОЛЕК-
САНДР МИКОЛАЙОВИЧ, Довбиш Дмитро Олександрович, Журавльов Віктор Ми-
хайлович, Журавльов В’ячеслав Вікторович, Оношко Сергій Миколайович, Козак 
Тетяна Андріївна, Кущенко Юлія Ігорівна, Кущенко Ігор Опанасович, Солдатенко 
Олександр Іванович, Давиденко Катерина Іванівна, Жила Людмила Семенівна, 
Рибак Ганна Микитівна, Невмержицька Наталія Олександрівна, Заєць Ольга Ле-
онідівна, Кордик Раїса Михайлівна, Заєць Тетяна Леонідівна, Моцна Світлана 
Леонідівна, Федоренко Микола Андрійович, Кравець Ганна Миколаївна, Кукшина 
Наталія Миколаївна, Федоренко Олексій Миколайович, Мацігура Любов Василівна, 
Маковська Надія Петрівна, Голеус Любов Петрівна, Семенова Наталія Михайлівна, 
Казімірович Олександр Мирославович,  Казимирович Валерій Мирославович, 
Казімірович Марія Василівна, ТОВ «КИЇВМІСЬКВТОРРЕСУРСИ»,  Непряхін Микола 
Миколайови, Яковенко Тетяна Миколаївна, Микитенко Ганна Михайлівна, Микитенко 
Олександр Михайлович, Панфілова Анна Агнєшка, ПП «ЯНТАР», Столяр Костянтин 
Едуардович, Сільченко Юлія Іванівна, Мінько Тетяна Миколаївна, Самолюк Наталія 
Іванівна, Голяка Олексій Миколайович, Вигнана Галина Миколаївна,  просимо бути 
присутніми для погодження актів прийомки-передачі межових знаків. У разі неявки 
без поважних причин акти вважаються погодженими.

КП КІЗВ 21.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ділянок 
в кварталі 8000000000:63:085, обмеженого Дарницькою площею, Харківським шосе, 
бульваром Ярослава Гашека, вул. Каунаською та Тампере у Дніпровському районі 
м. Києва. Суміжних землевласників (землекористувачів) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «НЕО ВІТА», Товариство з обмеженою відповідальністю «Братіслава», 
Державна податкова інспекція у Дарницькому районі м. Києва, просимо бути при-
сутніми для погодження актів прийомки-передачі межових знаків. У разі неявки 
без поважних причин акти вважаються погодженими.

КП КІЗВ 17.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних діля-
нок в кварталі 8000000000:63:127, обмеженого проспектом Соборності, вулицею 
Тампере, вулицею Генераторною, вулицею Каунаською, вулицею Березневою та 
вулицею Вифлеємською у Дніпровському районі м. Києва. Суміжних землевласників 
(землекористувачів) ДКП «КИЇВЖИТЛОТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО», ТОВ «ПРОМБУДТОРГ», 
СП ТОВ «ОСНОВА-СОЛСИФ», Гаражно-будівельний кооператив «Актив-2», ТОВ 
«Сант», ТОВ «АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ», ТОВ «КОМФОРТ МОЛ», ТОВ «КОМ-
ФОРТ СПОРТ», ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕО ВІТА», ГБК «ТАРОС», 
ПАТ «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ», ПП «КАРА», ТОВ «ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА 
СПІЛКА «АГРО»,  ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «СХІД», АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ», ПрАТ 
«НЕО ВІТА», ТОВ «КОМФОРТ-ТАУН», ТОВ «КОМФОРТ АРТ», просимо бути присут-
німи для погодження актів прийомки-передачі межових знаків. У разі неявки без 
поважних причин акти вважаються погодженими.

КП КІЗВ 21.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ді-
лянок в кварталі 8000000000:63:188, обмеженого бульваром Ярослава Гашека, 
Харківським шосе, вулицею Березневою та вулицею Каунаською у Дніпровському 
районі м. Києва. Суміжних землевласників (землекористувачів) УДСО ПРИ ГУМВС 
УКРАЇНИ В М.КИЄВІ, Гарнога Євгенія Леонідівна, Литвиненко Леонід Васильович, 
просимо бути присутніми для погодження актів прийомки-передачі межових знаків. 
У разі неявки без поважних причин акти вважаються погодженими.

КП КІЗВ 17.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ділянок 
в кварталі 8000000000:66:038 обмеженого проспектом Генерала Ватутіна, бульваром 
Перова, вулицею Миколи Кибальчича та вулицею Райдужною у Дніпровському районі 
м. Києва. Суміжних землевласників (землекористувачів) ТОВ «КГ «БІЗНЕС», ТОВ 
«КОМПАНІЯ МЕДТЕХНІКА», АК «Райдужний-1», ПРАТ «ХК «Київміськбуд», ТОВ «Ойкос», 
ТОВ НВЦ «Євродім», ТОВ «ПРОВАТ», Шапіро Антоніну Іванівну, ТОВ «ФІЛІКІ ЕТЕРІА», 
АТ «Київгаз», просимо бути присутніми для погодження актів прийомки-передачі 
межових знаків. У разі неявки без поважних причин акти вважаються погодженими.

КП КІЗВ 18.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних 
ділянок в кварталі 8000000000:66:217, обмеженого проспектом Броварським, 
залізничною колією та вулицею Євгена Сверстюка м у Дніпровському районі м. 
Києва. Суміжних землевласників (землекористувачів) ПАТ «УКРПЛАСТИК»,  ПРАТ 
«ДНІПРОВСЬКИЙ РИНОК»,  ПІІ «МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД», ТОВ «ПРОЕКТНИЙ 
ІНСТИТУТ «КИЇВПРОМЕЛЕКТРОПРОЕКТ»,  КП «КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН», ТОВ 
«ВАСИЛЬОК – ЛТД», Галицька Наталія Миколаївна, Сліпець Галина Дмитрівна, ПП « 
РАЙДУГА»,  ТДВ «АГЕНТСТВО СОЮЗДРУК», МПП «МРІЯ», ПП «ІССАВА»,  ТОВ «МАКИ», 
ПП «РАЙДУГА», ШКІРНО – ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР № 1 ДНІПРОВСЬКОГО 
РАЙОНУ  М. КИЄВА, КП «Київелектротранс», просимо бути присутніми для по-
годження актів прийомки-передачі межових знаків. У разі неявки без поважних 
причин акти вважаються погодженими.

КП КІЗВ 21.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ділянок 
в кварталі 8000000000:78:054, обмежений вулицею Автозаводська, вулицею Мука-
чівська, вулицею Вишгородська та вулицею Ярослава Івашкевича у Оболонському 
районі м. Києва. Суміжних землевласників (землекористувачів) ТОВ «ЛАРА», До-
рошенко Володимир Григорович, БО «БФ «НАДІЯ-ХХІ СТОЛІТТЯ»,  просимо бути 
присутніми для погодження актів прийомки-передачі межових знаків. У разі неявки 
без поважних причин акти вважаються погодженими.

КП КІЗВ 22.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних діля-
нок в кварталі 8000000000:78:069, обмежений вулицею Автозаводська, вулицею 
Олександра Попова, провулком Олександра Попова та вулицею Мукачівська у 
Оболонському районі м. Києва. Суміжних землевласників (землекористувачів) 
АТ «ЗАВОД «МАЯК», ВАТ «УКРЗВ’ЯЗОКБУД» та АТ «ЗАВОД «МАЯК», просимо бути 
присутніми для погодження актів прийомки-передачі межових знаків. У разі неявки 
без поважних причин акти вважаються погодженими.

КП КІЗВ 22.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ділянок 
в кварталі 8000000000:78:115, обмежений вулицею Богатирська та вулицею Куре-
нівська,  у Оболонському районі м. Києва. Суміжних землевласників (землекорис-
тувачів) ПРАТ «КОНЦЕРН «ФРЕШ АП», ТОВ «СК ДЖОНСОН», ДО «АВТОБАЗА ДУС», 
ПРАТ «РБУ-56», КО «КИЇВМЕДСПЕЦТРАНС», ТОВ «СК ДЖОНСОН», ПП»ЮРИДИЧНА 
ФІРМА «ЮЛАНА», ПП «АКРІЛАТ-ХІМКОНТРАКТ», ТОВ «МЖК «ОБОЛОНЬ», ТОВ «ПОІС 
ПЛЮС СЕРВІС», просимо бути присутніми для погодження актів прийомки-передачі 
межових знаків. У разі неявки без поважних причин акти вважаються погодженими.

КП КІЗВ 21.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ді-
лянок в кварталі 8000000000:78:167, обмежений вулицею Набережно-Рибальська 
та вулицею Електриків у Оболонському районі м. Києва. Суміжних землевласників 
(землекористувачів) ТОВ «ДНІПРОСІТІ-ІНВЕСТ», ГБК «МОСТОВИК», ТОВ «ВАЛДІС 
ПЛЮС», СП ТОВ «КЕРШЕР», ПП «НЕССІ», ТОВ «ВІСЕНС ХАУС»,  ТОВ «ЕЛЕКТРО-
ПРО», ТОВ «ВІСЛА», ТОВ «ЕНРАН-АВТО»,  просимо бути присутніми для погодження 
актів прийомки-передачі межових знаків. У разі неявки без поважних причин акти 
вважаються погодженими.

КП КІЗВ 17.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ділянок 
в кварталі 8000000000:78:192, обмежений проспектом Степана Бандери, вулицею 
Набережно-Рибальська та вулицею Електриків у Оболонському районі м. Києва. 
Суміжних землевласників (землекористувачів) ТОВ «ІНВЕСТБУД ГАРАНТ», ТОВ «ВКФ 
«НОН-СТОП», ПРАТ «СІТІ-МАРКЕТ», ЗАТ «УКРЗЕРНОПРОМ»,  ТОВ «СТОЇК-АВТО», 
Силенко Олена Анатоліївна, Лємпєрт Андрій Маркович, ПМП «МИР», ТОВ «ЛІНКОРН», 
ПРАТ «КИЇВХІМПОСТАЧ», ПП «УКРЗЕРНОПРОМ», ПРАТ «ХК «КИЇВМІСЬКБУД», ТОВ 
«АВТЕХ»,  ТОВ «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА» та ЗАТ «УКРЗЕРНОПРОМ», просимо 
бути присутніми для погодження актів прийомки-передачі межових знаків. У разі 
неявки без поважних причин акти вважаються погодженими.

КП КІЗВ 18.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ділянок 
в кварталі 8000000000:96:001, який включає озеро Мартишів та південну частину 
озера Тягле у Дарницькому районі м. Києва. Суміжних землевласників (землеко-
ристувачів) Вершиніна Ірина Миколаївна, ТОВ «КОНТАКТБУДСЕРВІС»,  просимо 
бути присутніми для погодження актів прийомки-передачі межових знаків. У разі 
неявки без поважних причин акти вважаються погодженими.

КП КІЗВ 19.10.2019 з 10.00 до 17.00 буде встановлювати межі земельних ділянок 
в кварталі 8000000000:63:018, обмеженого вул. Ованеса Туманяна, вул. Євгена 
Сверстюка та Русанівським каналом у Дніпровському районі м. Києва. Суміжних 
землевласників (землекористувачів) ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ЕКСТРІМ ПЛЮС», 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РУСАНІВКА», Товариство з обмеженою 
відповідальністю «СІА», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄВРО-РЕ-
КОНСТРУКЦІЯ», Товариство з обмеженою відповідальністю «Сант», ДЕРЖАВНЕ 
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «РУСАНІВКА ІНВЕСТ», ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА 
СТУДІЯ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ФІЛЬМІВ «УКРТЕЛЕФІЛЬМ», Релігійна громада Української 
Православної Церкви Київського Патріархату Свято-Духівської парафії у Дніпров-
ському районі м. Києва, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САЛОН 
МЕБЛІВ «РУСАНІВКА», Товариство з обмеженою відповідальністю «Аверс-Центр», 
КООПЕРАТИВ ПО БУДІВНИЦТВУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ГАРАЖІВ 
«РУСАНІВСЬКИЙ-2», ГАРАЖНИЙ КООПЕРАТИВ «РУСАНІВСЬКИЙ 1», просимо бути 
присутніми для погодження актів прийомки-передачі межових знаків. У разі неявки 
без поважних причин акти вважаються погодженими.
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Інформація Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) про оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності, який буде залучений до проведення 

незалежної оцінки об’єкта приватизації

№ 
з/п

Найменування та площа 
об’єкта оцінки 

Місцезнаходження 
об’єкта оцінки Мета проведення незалежної оцінки Орієнтовна дата 

оцінки

Очікувана 
найбільша 

ціна надання 
послуг, грн

1. нежитлові приміщення,  
площею 236,8 кв. м 

м. Київ, просп. Мінський, 
6, літ. Б

визначення ринкової вартості для 
приватизації шляхом викупу 31.07.2019 3 500,00

Детальну інформацію розміщено на вебсторінці Департаменту комунальної власності м. Києва (http://www.gukv.gov.ua/засідання-конкурсної-
комісії). 

Замовник та платник послуг з оцінки – Департамент комунальної власності м. Києва.
Конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяль-

ності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 
за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі 
– Положення). 

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено 
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією у межах цього напряму 
«Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), зокрема земельних ділянок та майнових прав на них».

Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) передбачені пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурсної докумен-
тації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу ІІ та додатках до нього. Заява про участь у 
конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки 
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими у додатках 3 – 5 до Положення формами.

Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись ознаки подібності, наведені у додатку 2 до Положення.
Конкурсна документація подається безпосередньо за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 10, кім. 509 до 13.00 22.10.2019. Телефон загального 

відділу: 202-61-55. Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в 
конверті, на кожний об’єкт оцінки окремо, з відміткою на конверті «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та зазначенням назви 
об’єкта оцінки. 

Конкурс відбудеться о 10:00 25.10.2019 в Департаменті комунальної власності м. Києва за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 10. Теле-
фони для довідок: 202-61-70, 202-61-72.

Оголошення про намір передати в оренду об’єкт, що належить до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва та переданий до сфери управління Солом’янської районної в місті Києві державної 
адміністрації. Орендодавець – Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація: 03020, м. 

Київ, просп. Повітрофлотський, 41. 
Балансоутримувач – Управління освіти Солом’яиської районної в місті Київі державної адміністрації 

03087, м. Київ, вул. Пітерська, 12. 
• Нежитлове приміщення 1 поверху, яке розташоване в дошкільному навчальному закладі № 623, за адресою: вул. 

Солом’янська, 16-а, загальною площею 72,2 кв. м та корисною площею 72,2 кв. м. Технічний стан приміщення задовільний.
Оціночна вартість майна проведена 30.06.2019 ФОП «Мовчан В. А.» і становить 1374000,00 грн (без ПДВ). Запро-

понована заявником мета використання: розміщення суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері освіти 
(погодинно), строк оренди – 2 роки 364 дні. Розмір стартової місячної орендної плати, від якої проводився розрахунок 
погодинної орендної плати становить 4580,00 грн (без ПДВ). Розмір орендної плати за одну годину становить 9,54 грн 
(без ПДВ). Місячна орендна плата визначається згідно з графіком використання приміщень: Вт – з 15.30 до 16.30; Чт – з 
15.30 до 16.30 (2 год. на тиждень).

• Нежитлове приміщення 2 поверху, яке розташоване в дошкільному навчальному закладі № 649, за адресою: вул. Вол-
гоградська, 15-а, загальною площею 110,7 кв. м та корисною площею 110,7 кв. м. Технічний стан приміщення задовільний.

Оціночна вартість майна проведена 30.06.2019 ФОП «Мовчан В. А.» і становить 1962000,00 грн (без ПДВ). Запро-
понована заявником мета використання; розміщення суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері освіти 
(погодинно), строк оренди – 2 роки 364 дні. Розмір стартової місячної орендної плати, від якої проводився розрахунок 
погодинної орендної плані становить 6540,00 грн (без ПДВ). Розмір орендної плати за одну годину становить 13,63 грн 
(без ПДВ). Місячна орендна плата визначається згідно з графіком використання приміщення: Пн – з 15.30 до 16.30; Ср – з 
15.30 до 16.30; Пт – з 15.30 до 16.30 (3 год. на тиждень).

Реквізити банківського рахунку для внесення першої частини авансової орендної плати у розмірі, що становить 
подвійну стартову орендну плату, але не менше ніж розмір мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного 
року – 03087, м. Київ, вул. Пітерська, 12, (Балансоутримувач – «Управління освіти Солом’янської районної в місті Києві 
державної адміністрації», р/р № 31555202377847 в ГУДКСУ м. Києва, МФО: 820019, код ЄДРПОУ: 37485190, електронна 
пошта: 2420728@gmail.сom).

Контактні дані працівника балансоутримувача, відповідального за ознайомлення зацікавлених осіб із об’єктом оренди: 
понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45, обідня перерва – 13.00 – 13.45, тел.: 243-65-38, 242-07-28, 
електронна пошта – 2420728@gmail.com, адреса: вул. Пітерська, 12, кім. 106.

Заяви про оренду приймаються протягом 10 робочих днів, починаючи з першого робочого дня, наступного за датою 
публікації, за адресою: 03020, просп. Повітрофлотський, 41, Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація, 
каб. 179. Тел. для довідок: 207-09-30, 207-09-32.

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація – орендодавець
оголошує про намір передати в оренду нежитлові приміщення підвалу, загальною площею 68,40 кв. м,  
у житловому будинку за адресою: Київ, вул. Турівська, 32, літ. А, технічний стан об’єкта задовільний. 
Оціночна вартість об’єкта оренди – 1120900,00 грн (без ПДВ), оцінка майна виготовлена суб’єктом 
оціночної діяльності ТОВ «ЕКСПЕРТ-АЛЬЯНС» станом на 31.07.2019 року.

Запропоноване цільове використання об’єкта оренди – розміщення складу, стартова орендна 
плата – 5587,69 грн (6 %). Строк оренди – 2 роки 364 дні. Заявником на право оренди можуть бути 
запропоновані інші варіанти цільового використання приміщення, які передбачають більші орендні 
ставки. Балансоутримувач – КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського 
району м. Києва»: м. Київ, вул. Хорива, 36, контактна особа, відповідальна за ознайомлення з об’єктом 
оренди, – тел.: 425-22-86. Реквізити банківського рахунку для перерахування подвійної стартової 
орендної плати – р/р 26002301835243 у ТВБВ № 10026/0104 філії – ГУ по м. Києву та Київській обл. 
ПАТ «Державний Ощадний банк України», код банку: 322669, код ЄДРПОУ: 39609111.

Термін прийняття заяв про оренду – протягом 10 робочих днів, починаючи з першого робочого 
дня, наступного за датою публікації.

До заяви про оренду (додаток 4 до Положення), разом із пакетом документів, додається документ, 
що засвідчує сплату авансової орендної плати у розмірі подвійної стартової орендної плати, але не 
менше ніж розмір мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.

Заяви про оренду приймаються за адресою: м. Київ, Контрактова пл., 2, Подільська районна в 
місті Києві державна адміністрація.

Додаткова інформація на офіційному сайті Подільської РДА: podil.kievcity.gov.ua у розділі «Оренда 
комунального майна» та за телефоном: 485-18-87.

У провадженні Окружного адміністративного суду м. Києва зна-
ходиться адміністративна справа № 640/15342/19, за позовом 
ФОП Ткачик Ольги Яківни, ФОП Ткаченко Ганни Вікторівни, ФОП 
Сторожилова Максима Геннадійовича до Виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністра-
ції), про визнання протиправним та нечинним розпорядження від 
26.12.2018 р. № 2358 «Про адресний перелік місць розміщення 
атракціонів у м. Києві».

ОГОЛОШЕННЯ
Про намір Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації передати майно 

в оренду. Балансоутримувач – Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація.
 Місцезнаходження об’єкта – вул. Б. Хмельницького, 24, загальна (корисна) площа об’єкта 

– 3,0 кв. м. Тип будинку – адміністративна будівля, характеристика об’єкта оренди – 1-ий 
поверх, технічний стан об’єкта задовільний, є електропостачання. Оціночна вартість об’єкта 
оренди – 119 100,00 грн без ПДВ. Дата оцінки – 30.04.2019. Суб’єкт оціночної діяльності ТОВ 
«Українські інноваційні консультанти». Запропоноване цільове використання об’єкта оренди 
– розміщення банкомату разом із терміналом для обслуговування клієнтів ЦНАП. Орендна 
ставка: 40% (заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового 
призначення, у разі чого стартова орендна плата буде розраховуватися відповідно до більшої 
орендної ставки). Розмір стартової / місячної орендної плати – 3970,00 грн без ПДВ (кори-
гується на індекс інфляції). Строк оренди – 2 роки 364 дні. До заяви* про оренду додається 
документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної плати у розмірі подвійної 
стартової орендної плати, але не менше ніж розмір мінімальної заробітної плати станом на 
1 січня поточного року (р/р 35426274077716, в ГУ ДКСУ у м. Києві, код банку: 820019, код 
ЄДРПОУ: 37405111, призначення платежу: перша частина авансової орендної плати у розмірі, 
що становить подвійну стартову орендну плату, за намір оренди об’єкта загальною площею 
3,0 кв. м на вул. Б. Хмельницького, 24).

Контактна особа, відповідальна за ознайомлення з об’єктом оренди: балансоутримувач 
– 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 24, каб. 210 тел.: 246-43-16, e-mail: igor.ruban@shev.
kmda.gov.ua. Термін прийняття заяв про оренду – приймаються протягом 10 робочих днів, 
починаючи з першого робочого дня, наступного за датою публікації. 

Заяви про оренду приймаються за адресою: вул. Б. Хмельницького, 24, к. 512 або к. 208. 
Телефон для довідок: 235-00-77.

*– за формою, визначеною згідно з Додатком 4 до Положення, затвердженого рішенням 
Київради від 21.04.2015 № 415/1280.

КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР 
МІСТА КИЄВА

ІНДЕКС щоденного випуску 
(вт, пт)

61308
на місяць – 40 грн 90 коп.
на 3 місяці – 122 грн 70 коп.

Оформлення проводиться в редакції

Адреса: 01001, м. Київ,  
вул. Володимирська, 51-б

Телефон 234-21-84

Internet: www.kreschatic.kiev.ua

E-mail: edition.cpci@gmail.com
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Сквер із Древом Сонця відкрили 
на Печерську

У понеділок, 7 
жовтня, у Києві від-
крили Латвійський 
сквер. Між вулицями 
Омеляновича-Пав-
ленка та пров. Бути-
шева відкрили сквер 
за зразком ризьких 
двориків. Про це по-
відомляє КП «Київзе-
ленбуд».

У центрі скверу 
облаштовано карту 
Латвії з гранітних плит і встановлено стелу з художньою під-
світкою, яку створили латвійські майстри.

«Головними акцентами на території скверу є стилізований 
контур мапи Латвії і стелла – Древо Аустри (або Древо Сонця 
– древній латиський символ), який вночі служитиме в якості 
декоративного освітлення», – розповіли у Посольстві Латвійської 
Республіки в Україні.

Працівники КП УЗН Печерського району влаштували рулонний 
газон, висадили квітник з трояндами із Латвійського ботанічного 
саду. Усі роботи виконувалися коштом латвійської громади у 
подарунок місту Києву. За словами дипломатів, вже незабаром 
у Ризі буде створено сквер, присвячений столиці України  

У КМДА презентували артпроєкт 
«Демократія дитячого 
майданчика»

Днями в кулуарах Колонної зали Київської міської державної 
адміністрації всі бажаючі мали чудову можливість долучитися до 
цікавої роботи французького митця Франсіса Мазюе – спец-
проєкту «Демократія дитячого майданчика».

Своєю роботою автор підкреслив, що у проміжку між минулим 
та сьогоденням немає стримуючих факторів для творчої фантазії 
художника. Героями сюжетів стали прості кияни та відомі люди, які 
через своє сприйняття дійсності дали можливість своїм глядачам 
та читачам ще раз зазирнути у дитинство.

Всі, хто був на презентації, мали змогу особисто поспілкуватися з 
Франсісом Мазюе та отримати у подарунок фотоальбом з автографом.

Присутня на заході заступниця голови Київської міської 
державної адміністрації Марина Хонда також привітала фран-
цузького митця з успішним артпроєктом і висловила сподівання, 
що він на цьому не зупиниться, і продовжить свій творчий шлях 
саме у місті Києві.

Директор Департаменту суспільних комунікацій Роман 
Лелюк ще раз підкреслив, що саме завдяки міському конкурсу про-
єктів «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада» 
робота пана Франсіса стала відомою не тільки серед київських 
представників громадськості, а й була презентована на головному 
культурному фестивалі країни – BookForum:

«Я переконаний, що і надалі участь громадських організацій з 
такими креативними ідеями у міських конкурсах та акціях матиме 
широку підтримку міської влади та сприятиме взаємовигідній 
співпраці, направленій на збереження традицій міста, його істо-
ричних цінностей та доступності об’єктів культури для всіх киян», 
– зазначив Роман Лелюк  

Про це йдеться у відповідних 
Розпорядженнях КМДА № 1659 та 
№ 1660 від 20 вересня 2019 року

«Затвердити передавальний акт 
комунального підприємства «Жит-
лосервіс «Оболонь» Оболонського 
району у м. Києві, – йдеться у тексті 
Розпорядження № 1659.»

«Затвердити передавальний 
акт комунального підприємства 
«Житлосервіс «Приозерне» Обо-

лонського району у м. Києві, – за-
значається у тексті Розпорядження 
№ 1660.»

Усі зобов’язання обох комуналь-
них підприємств перед кредито-
рами та боржниками, їх права та 
обов’язки, а також активи та пасиви 
переходять до правонаступника 
– Комунального підприємства 
«Центр обслуговування споживачів 
Шевченківського району».

Як свідчать дані балансу КП 
«Житлосервіс «Оболонь», вар-
тість його активів складає 4 781 
751,24 грн. Згідно даних балансу 
КП «Житлосервіс «Приозерне», 
вартість його активів становить 
4 695 086,62 грн.

За інформацією, наведеною у 
тексті Розпоряджень, комісії з 
реорганізації підприємств у обох 
випадках здійснили всі необ-
хідні заходи щодо припинення 
цих юридичних осіб шляхом їх 
приєднання до КП «Центр об-
слуговування споживачів Шев-
ченківського району».

Нагадаємо, раніше до Центру 
обслуговування споживачів Шев-
ченківського району приєднали 
розташоване в Оболонському 
районі КП «Житлосервіс «Куре-
нівка» з активами 443,3 тис. грн  

За минулий тиждень у 
рамках проєкту «Лікар у 
Вашому домі» здійснено 
950 обстежень, а загалом 
від початку дії проєкту 
– 100 662 обстеження. 
Про це повідомив пер-
ший заступник голови 
КМДА Микола Пово-
розник.

«У рамках проєкту кожен охочий може безко-
штовно пройти медичні обстеження в наметах 
із написом «Лікар у Вашому домі» в усіх районах 
столиці. Зокрема, отримати первинні консультації 
щодо стану здоров’я, пройти експрес-тестування 
на неінфекційні захворювання, перевірити рівень 

цукру та холестерину у крові, виміряти артеріаль-
ний тиск, визначити індекс маси тіла», – розповів 
Микола Поворозник.

За його словами, у рамках проєкту за результатами 
обстежень минулого тижня у 639 киян виявлено над-
мірну вагу, у 408 – підвищений артеріальний тиск, 
у 164 – високий рівень цукру крові, у 315 – високий 
рівень холестерину.

Окрім того, минулого тижня здійснено 69 виїз-
дів мультидисциплінарних бригад, до складу яких 
входять лікар і медсестра первинної ланки, вузько-
профільні спеціалісти.

«Такі бригади виїжджають до соціально незахи-
щених сімей або до киян, які не можуть самостійно 
дістатися до медичного закладу, аби отримати до-
помогу», – нагадав Микола Поворозник  

Засновник –  Комунальне підприємство Київської міської ради  
«Центр публічної комунікації та інформації»
В. о. керівника Максим ФІЛІППОВ
Газета заснована 22 лютого 2019 року. Орган, який здійснив державну реєстрацію, 
Департамент державної реєстрації Міністерства юстиції України, м. Київ  
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Анастасія САВИЦЬКА  «Вечірній Київ»

Два комунальні підприємства Оболонського району 
– «Житлосервіс «Приозерне» та «Житлосервіс 
«Оболонь» – реорганізували та приєднали до КП 
«Центр обслуговування споживачів Шевченківського 
району». До нього перейшли усі активи обох 
житлосервісів загальною вартістю близько 9,5 млн грн.

НОВИНИ
До житлосервісу Шевченківського 
району приєднали два обслуговуючі 
підприємства вартістю 9,5 млн грн

Понад 100 660 обстежень 
здійснено від початку дії проєкту 
«Лікар у Вашому домі»
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