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íîâèíè

Êè¿â ³ Ê³îòî
äîìîâèëèñÿ
ïðî ñï³âïðàöþ ó ñôåð³
âèñîêèõ òåõíîëîã³é
Ìåðè Êèºâà òà Ê³îòî äîìîâèëèñÿ
ïðî á³ëüø åôåêòèâíó ñï³âïðàöþ ì³ñò
òà ïðî ¿¿ êîíêðåòí³ íàïðÿìêè íà íàéáëèæ÷ó ïåðñïåêòèâó. Çîêðåìà ÿïîíñüêà ñòîðîíà ïîîá³öÿëà äîïîìîãòè
³ç âïðîâàäæåííÿì ó Êèºâ³ âèñîêîòåõíîëîã³÷íèõ ðîçðîáîê ó ñôåð³ ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó, ùîá çðîáèòè êîðèñòóâàííÿ íèì á³ëüø êîìôîðòíèì äëÿ ïàñàæèð³â. Ïðî öå çàÿâèâ
Â³òàë³é Êëè÷êî ó Ê³îòî ï³ñëÿ çóñòð³÷³ ç ìåðîì ì³ñòà Äàéñàêó Êàäîêàâà
ç íàãîäè 45-ð³÷÷ÿ ïîáðàòèìñòâà äâîõ
ì³ñò.
«2017-é ð³ê îãîëîøåíèé Ðîêîì
ßïîí³¿ â Óêðà¿í³. ² ìè ãîòóºìîñÿ äî
öüîãî. Çîêðåìà â ñòîëèö³ îíîâèìî
ïàðê Ê³îòî. Áóäå äóæå ñèìâîë³÷íî,
ÿêùî òàì ñòâîðèìî ñïðàâæíþ àòìîñôåðó ßïîí³¿ — â ñòèë³ ÿïîíñüêîãî
ñàäó,— â³äçíà÷èâ Â³òàë³é Êëè÷êî.—
Ìè çàäîâîëåí³ ñï³âïðàöåþ â çàïðîâàäæåíí³ òåõíîëîã³é Smart City, êóëüòóðíîìó îáì³í³, ÿêèé ó íàñ â³äáóâàºòüñÿ óñï³øíî, îñâ³òíüîìó ³ íàóêîâîìó ñï³âðîá³òíèöòâ³».
Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì äî ßïîí³¿ â
íàóêîâèé öåíòð Ê³îòî â³äïðàâëÿòü ãðóïó óêðà¿íñüêèõ ñòóäåíò³â, ÿê³ çàéìàþòüñÿ ³ííîâàö³ÿìè, òåõíîëîã³ÿìè,
äèçàéíîì. À ãðóïà ñòóäåíò³â ç Ê³îòñüêîãî óí³âåðñèòåòó ïðè¿äå äî Êèºâà òà â³çüìå ó÷àñòü â ðîáîò³ ñòîëè÷íèõ õàá³â. Ïðî öå Â³òàë³é Êëè÷êî äîìîâèâñÿ ï³ä ÷àñ â³çèòó äî Ê³îòñüêîãî íàóêîâîãî öåíòðó ASTEM,
îäíîãî ç ïðîâ³äíèõ çàêëàä³â ßïîí³¿, äå íàóêîâö³, ñòóäåíòè ðîçðîáëÿþòü íîâ³ òåõíîëîã³¿, ³ííîâàö³¿, êîòð³ ïîò³ì çàïðîâàäæóþòü ó á³çíåñîâ³ ñòðóêòóðè. Ñüîãîäí³ 17 ñâ³òîâèõ
êîìïàí³é ðîçòàøîâàí³ â Ê³îòî ³ ïðàöþþòü ç ASTEM, à 7 íàóêîâö³â öåíòðó ñòàëè Íîáåë³âñüêèìè ëàóðåàòàìè. Ê³îòñüêèé íàóêîâèé öåíòð — ïðèêëàä ñï³ëüíî¿ ðîáîòè ³ ðîçâèòêó íàóêè òà á³çíåñó.
Ïðåçèäåíò Kyoto Research Park
(â ÿêèé âõîäèòü ASTEM) Êàçóÿ Ìàöóî â³äçíà÷èâ, ùî òàêèé ïðèíöèï ðîáîòè íàóêîâîãî öåíòðó äîâ³â ñâîþ
óñï³øí³ñòü. «Äóæå âàæëèâî äîïîìàãàòè ìàëîìó ³ ñåðåäíüîìó á³çíåñó, ùîá êîìïàí³¿ ³ ô³ðìè ðîçâèâàëèñÿ ³ ñòàâàëè âåëèêèìè êîìïàí³ÿìè. ² ìè áóäåìî ðàä³ äîïîìîãòè
Êèºâó â îáì³í³ äîñâ³äîì, äîëó÷åíí³ äî íîâèõ òåõíîëîã³é äëÿ ðîçâèòêó á³çíåñó. Áî ¿õ âïðîâàäæåííÿ ïîë³ïøóº ÿê³ñòü æèòòÿ ëþäåé. Íàø
öåíòð ðàçîì ç³ ñòóäåíòàìè âèø³â
ðîçðîáëÿº âèñîê³ òåõíîëîã³¿, ÿê³ ìè
íàäàºìî ï³äïðèºìñòâàì äëÿ âäîñêîíàëåííÿ ñâî¿õ ïîñëóã ÷è âèðîáíèöòâà»,— ï³äêðåñëèâ ïàí Ìàöóî.
Â³òàë³é Âîëîäèìèðîâè÷ â³äçíà÷èâ, ùî óêðà¿íñüêà ñòîëèöÿ çàö³êàâëåíà ó åôåêòèâí³é ñï³âïðàö³ ç âïðîâàäæåííÿ íîâ³òí³õ òåõíîëîã³é, àáè
Êè¿â ñòàâ ñó÷àñíèì êîìôîðòíèì ì³ñòîì.

Ïîäàðóíîê äëÿ ä³òåé
ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè
 Äî ê³íöÿ ðîêó â ñòîëèö³ â³äêðèþòü Òåðèòîð³àëüíèé öåíòð ñîö³àëüíîãî
îáñëóãîâóâàííÿ ïåíñ³îíåð³â òà ðàííüî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé-³íâàë³ä³â

Ó÷îðà â³äáóëàñÿ ³íñïåêö³ÿ áóä³âíèöòâà íà âóë. Îëåíè Òåë³ãè, 37-ã Öåíòðó ñîö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé ç ³íâàë³äí³ñòþ òà Òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ
ëþäåé ïîõèëîãî â³êó

×åðåç ÷îòèðè ì³ñÿö³ íà Äîðîãîæè÷àõ (âóë. Îëåíè
Òåë³ãè, 37-ã) ïî÷íå ïðàöþâàòè Öåíòð ñîö³àëüíî¿
ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé ç ³íâàë³äí³ñòþ òà Òåðèòîð³àëüíèé öåíòð ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ ëþäåé ïîõèëîãî â³êó. Ïåíñ³îíåðè çìîæóòü ñêîðèñòàòèñÿ òóò
ïîñëóãàìè ïðàëüí³, ìàéñòåðí³ ç ðåìîíòó âçóòòÿ,
îäÿãó, ïîáóòîâî¿ òåõí³êè, ³íâàë³äíèõ â³çê³â, â³äâ³äàòè êàôå, áàñåéí ç ã³äðîìàñàæíèìè âàííàìè,
êàá³íåòè îçîêåðèòîòåðàï³¿ òà ìàñàæó, òðåíàæåðí³
çàëè òîùî.
Íàòàëÿ ÏËÎÕÎÒÍÞÊ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

ÒÅÐÈÒÎÐ²ÀËÜÍÈÉ öåíòð ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ ïåíñ³îíåð³â òà Öåíòð ðàííüî¿ ñîö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé-³íâàë³ä³â
íà âóë. Î. Òåë³ãè, 37-ã ñòîÿâ ïîêèíóòèì ³ çàíåäáàíèì ç 2002 ðîêó, â³äêîëè ðîçïî÷àëèñÿ ïåðø³
ðîáîòè ç ðåêîíñòðóêö³¿ êîëèøíüîãî äèòñàäêà ¹ 403. Ïðîåêòîì
ïåðåäáà÷àëîñÿ áóä³âíèöòâî ïðèáóäîâè òà íàäáóäîâà òðåòüîãî ³
òåõí³÷íîãî ïîâåðõ³â. Àëå äîñèòü
øâèäêî ô³íàíñóâàííÿ îá’ºêòà áóëî ïðèçóïèíåíî. Äâà ðîêè òîìó
ðîçïîðÿäæåííÿì ÊÌÄÀ çàìîâíèêîì íà çàâåðøåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ òà ââåäåííÿ Öåíòðó â
åêñïëóàòàö³þ âèçíàíî ÊÏ «Æèòëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ». Áóä³âëþ áóëî

ïîâí³ñòþ ïåðåïëàíîâàíî, îáëàäíàíî ïàíäóñàìè é ë³ôòàìè äëÿ
ëþäåé ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè.
Ó ìàéáóòíüîìó òóò ïðàöþâàòèìóòü äâ³ ñîö³àëüíèõ ñëóæáè: äëÿ
ïåíñ³îíåð³â ³ ðåàá³ë³òàö³éíèé
öåíòð äåííîãî ïåðåáóâàííÿ äëÿ
66 ä³òåé-³íâàë³ä³â. Êð³ì òîãî, ïñèõîëîãè òà ðåàá³ë³òîëîãè Öåíòðó
êîíñóëüòóâàòèìóòü áëèçüêî 200
ä³òåé íà ì³ñÿöü, ùî ïåðåáóâàþòü
íà ïîñò³éí³é ðåàá³ë³òàö³¿ âäîìà.
Îñíîâíèìè íàïðÿìêàìè ðîáîòè
óñòàíîâè áóäóòü: ñîö³àëüíà ðåàá³ë³òàö³ÿ ä³òåé ç ô³çè÷íèìè òà
ðîçóìîâèìè âàäàìè â³ä íàðîäæåííÿ äî 7 ðîê³â, ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íèé ïàòðîíàò ñ³ìåé, ó ÿêèõ
º ìàëå÷à ç ³íâàë³äí³ñòþ, íàäàí-

íÿ òàêèì êàòåãîð³ÿì êâàë³ô³êîâàíî¿ äîïîìîãè ó çä³éñíåíí³ ïñèõîô³çè÷íîãî ðîçâèòêó çà ³íäèâ³äóàëüíîþ ïðîãðàìîþ òà çàëó÷åííÿ äî ó÷àñò³ ó ö³é ïðîãðàì³ áàòüê³â òà ³íøèõ ÷ëåí³â ñ³ì’¿, ðîçðîáêà ðåêîìåíäàö³é ç ïèòàíü ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ àäàïòàö³¿
ä³òåé äëÿ ïåäàãîã³÷íèõ òà ñîö³àëüíèõ ïðàö³âíèê³â, ñòâîðåííÿ
óìîâ äëÿ âñåá³÷íîãî ðîçâèòêó ä³òåé ç ³íâàë³äí³ñòþ, çàñâîºííÿ íèìè çíàíü ³ íàâè÷îê ç ìåòîþ ï³äãîòîâêè ¿õ äî çäîáóòòÿ çàãàëüíî¿
ñåðåäíüî¿ îñâ³òè.
Ëþäè ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè é ñàìîòí³ ïåíñ³îíåðè çìîæóòü
ñêîðèñòàòèñÿ ïîñëóãàìè ïðàëüí³, ìàéñòåðí³ ç ðåìîíòó âçóòòÿ,
îäÿãó, ïîáóòîâî¿ òåõí³êè, ³íâàë³äíèõ â³çê³â, â³äâ³äàòè êàôå, áàñåéí
ç ã³äðîìàñàæíèìè âàííàìè, êàá³íåòè îçîêåðèòîòåðàï³¿ òà ìàñàæó, òðåíàæåðí³ çàëè, ³ãðîâ³ ê³ìíàòè. Ó ïðîñòîðîìó ñâ³òëîìó àòð³óì³ ïëàíóºòüñÿ ðîçì³ñòèòè Öåíòð
ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ñïîðòñìåí³â-ïàðàîë³ìï³éö³â.
Çàãàëüíà êîøòîðèñíà âàðò³ñòü
îá’ºêòà — 57,7 ìëí ãðí.
Ì³ñÿöü òîìó çàñòóïíèê äèðåêòîðà ÊÏ «Æèòëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ»
Ñåðã³é Äàí³ëîâè÷ çàïåâíèâ, ùî
â³äêðèòòÿ Öåíòðó áóäå ïîäàðóíêîì äî Ñâÿòà Ìèêîëàÿ, â ãðóäí³,
é çàçíà÷èâ, ùî ãîòîâí³ñòü îá’ºêòà — 70-80 %. Çàðàç òðèâàþòü çà-

õîäè ç ï³äñèëåííÿ êîíñòðóêö³é,
âíóòð³øí³ ðîáîòè, ïðîêëàäàííÿ
ñàíòåõí³êè, åëåêòðèêè, íàëàøòóâàííÿ ë³ôò³â.
«Ðåêîíñòðóêö³þ ç ïðèáóäîâîþ
äèòÿ÷îãî ñàäêà ¹ 403 ðîçïî÷àòî ùå 14 ðîê³â òîìó. ×åðåç íèçêó îáñòàâèí ðîáîòè íà îá’ºêò³ òî
â³äíîâëþâàëèñÿ, òî çíîâó ïðèïèíÿëèñÿ íà íåâèçíà÷åíèé ÷àñ.
Ìè â³äíàéøëè ìîæëèâ³ñòü ³ êîøòè äëÿ çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà,
³ âæå äî ê³íöÿ ðîêó Öåíòð áóäå
çäàíèé â åêñïëóàòàö³þ, à ç ïî÷àòêó 2017-ãî çàïðàöþº íà ïîâíó ïîòóæí³ñòü»,— çàçíà÷èâ ó÷îðà ï³ä ÷àñ âè¿çíî¿ ³íñïåêö³¿ çàêëàäó, äå òðèâàþòü
ðîáîòè ç ðåêîíñòðóêö³¿ ïðèì³ùåííÿ, çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Ìèêîëà Ïîâîðîçíèê.
Çà éîãî ñëîâàìè, ðàííÿ ðåàá³ë³òàö³ÿ, ÿêó çàïðîâàäÿòü ó Öåíòð³,
áóäå ñïðÿìîâàíà íà çìåíøåííÿ
àáî ïîäîëàííÿ ô³çè÷íèõ, ïñèõ³÷íèõ ðîçëàä³â òà ³íòåëåêòóàëüíèõ
âàä, íàáóòòÿ ïîáóòîâèõ òà ñîö³àëüíèõ íàâè÷îê, ïîñòóïîâó ïîâíó àáî ÷àñòêîâó ³íòåãðàö³þ â ñóñï³ëüñòâî ä³òåé ç ³íâàë³äí³ñòþ.
«Ìè çàëó÷èìî ³íîçåìíèõ ôàõ³âö³â, ÿê³ íà ïðàêòèö³ ïîêàæóòü ºâðîïåéñüê³ ï³äõîäè â ðîáîò³ ç òàêèìè ä³òêàìè»,— çàóâàæèâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ 

Ä ÎÊÓÌÅÍÒ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
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ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована
навпроти житлових будинків на вул. І. Миколайчука, №№ 3&7 та
вздовж проспекту Возз’єднання у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 878/878 від 28 липня 2016 року
Відповідно до статей 19, 186 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону Укра&
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7, статей 51 – 53 Закону України «Про природно&заповід&
ний фонд України», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених на&
казом Міністерства будівництва, архітектури та житлово&комунального господарства України від 10.04.2006
№ 105, та з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.Надатистат сс вер земельнійділянці
площею1,5а,щорозташовананавпротиб дин івнав л.І.Ми олайч а,№№ 3-7тавздовж
проспе т Возз’єднання Дніпровсь ом районім.Києва,зідноздодат омдоцьоорішення(план-схема).
2.Надатис вер ,розташованом навпроти
б дин івнав л.І.Ми олайч а,№№ 3-7та
вздовжпроспе т Возз’єднання(заальнаплоща1,5а) Дніпровсь ом районім.Києва,
назв «ім.ІванаМи олайч а».
3.Ком нальном підприємств по триманнюзеленихнасадженьДніпровсь оорайон
містаКиєвав становленом поряд :
3.1.Здійснитиоранізаційно-правовізаходищодооформленняправапостійнооземле орист ванняземельноюділян ою,визначеноюп н том1цьоорішення.
3.2.Умісячнийтермінздняприйняттярішенняпронаданняземельноїділян ив орист ваннявжитизаходівщододержавноїреєстраціїправа орист ванняназемельн ділян,зазначен вп н ті1цьоорішення,відповіднодоЗа он У раїни«Продержавн реєстраціюречовихправнанер хомемайнотаїх
обтяжень».
4.ВнестизмінидоПрорамирозвит зеленоїзоним.Києвадо2010ро та онцепціїформ ваннязеленихнасадженьвцентральнійчас-

тиніміста,затвердженихрішеннямКиївсь ої
місь оїрадивід19.07.2005№ 806/3381,в лючившидоперелі озелененихтериторійзаальноо орист ванням.Києваземельн ділян ,визначен п н том1цьоорішення,доперелі с верівДніпровсь оорайон м.Києва.
5.Київсь ом  ом нальном об’єднаннюзеленооб дівництватае спл атаціїзеленихнасадженьміста«Київзеленб д»ви онавчоооран Київсь оїмісь оїради(Київсь оїмісь ої
державноїадміністрації)здійснитиоранізаційно-правовізаходищодоблао строюземельноїділян и,визначеноїп н том1цьоо
рішення.
6.Ви онавчом оран Київсь оїмісь оїради(Київсь оїмісь оїдержавноїадміністрації)забезпечитив становленом поряд фінанс ваннязаходів,визначенихп н тами3та5цьоорішення.
7.Контрользави онаннямцьоорішення
по ластинапостійн  омісіюКиївсь оїмісь ої
радизпитанье олоічноїполіти и.
Київський міський голова
В. Кличко
Додатонедр  ється.Ознайомитися
знимможнавсеретаріатіКиївради,
атаожнаофіційном веб-сайті
Київсьоїмісьоїрадитасайті«ЛіаЗаон»

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки громадянину Семенову
Олексію Леонідовичу на вул. Вчительській, 22 у Солом’янському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 978/978 від 28 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе&
мельної ділянки громадянину Семенову Олексію Леонідовичу на вул. Вчительській, 22 у Солом’янському райо&
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому&
нальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.Надатидозвілнарозробленняпрое т
земле строющодовідведенняземельноїділяниромадянин Семенов Оле сіюЛеонідович нав л.Вчительсь ій,22 Солом’янсь ом районім.Києваорієнтовноюплощею0,10
а(земельнаділян а ом нальноївласності
територіальноїромадимістаКиєва) власність
дляб дівництватаобсл ов ванняжилооб дин ,осподарсь ихб дівельіспор дзідно
з планом-схемою (додато  до рішення)
(К-26461).

2.Контрользави онаннямцьоорішення
по ластинапостійн  омісіюКиївсь оїмісь ої
радизпитаньмістоб д вання,архіте т рита
земле орист вання.
Київський міський голова
В. Кличко
Додатонедр  ється.Ознайомитися
знимможнавсеретаріатіКиївради,
атаожнаофіційном веб-сайті
Київсьоїмісьоїрадитасайті«ЛіаЗаон»

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки громадянці Льові Любові
Петрівні на вул. Московській, 28&з у Солом’янському районі
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 977/977 від 28 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земель&
ної ділянки громадянці Льові Любові Петрівні на вул. Московській, 28&з у Солом’янському районі м. Києва та до&
дані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом
34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.Надатидозвілнарозробленняпрое т
земле строющодовідведенняземельноїді-

лян иромадянціЛьовіЛюбовіПетрівнінав л.
Мос овсь ій28-з Солом’янсь ом районі

м.Києваорієнтовноюплощею0,05а(земельнаділян а ом нальноївласностітериторіальноїромадимістаКиєва) власністьдляб дівництватаобсл ов ванняжилооб дин ,
осподарсь ихб дівельіспор дзіднозпланом-схемою(додато дорішення)(К-25750).
2.Контрользави онаннямцьоорішення
по ластинапостійн  омісіюКиївсь оїмісь ої

радизпитаньмістоб д вання,архіте т рита
земле орист вання.
Київський міський голова
В. Кличко
Додатонедр  ється.Ознайомитися
знимможнавсеретаріатіКиївради,
атаожнаофіційном веб-сайті
Київсьоїмісьоїрадитасайті«ЛіаЗаон»

Про передачу громадянці Зінченко Євдокії Петрівні, члену
громадської організації садівницького товариства «Фронтовик»
Солом’янського району м. Києва, земельної ділянки для ведення
колективного садівництва на вул. Медовій, 240
у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 963/963 від 28 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно&
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля&
нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.Затвердитипрое тземле строющодо
відведенняземельноїділян иромадянціЗінчен оЄвдо іїПетрівні,член ромадсь оїоранізаціїсадівниць оотовариства«Фронтови »Солом’янсь оорайон м.Києва,дляведення оле тивноосадівництванав л.Медовій,240 Солом’янсь ом районім.Києва
( атеоріяземель –землісільсь оосподарсь оопризначення,справаА-22186).
2.ПередатиромадянціЗінчен оЄвдо іїПетрівні,член ромадсь оїоранізаціїсадівницьоотовариства«Фронтови »Солом’янсь оо
район м.Києва,за мовиви онанняп н т 3
цьоорішення, приватн власністьземельн
ділян площею0,0400а( адастровийномер
8000000000:72:261:0240)дляведення оле тивноосадівництванав л.Медовій,240 Солом’янсь ом районім.Києваізземель ом нальноївласностітериторіальноїромадимістаКиєва.
3.ГромадянціЗінчен оЄвдо іїПетрівні,член ромадсь оїоранізаціїсадівниць оотовариства«Фронтови »Солом’янсь оорайон
м.Києва:
3.1.Ви он ватиобов’яз ивласни аземельноїділян ивідповіднодовимостатті91Земельноо оде с У раїни.
3.2.Уразіздійсненняб дівництваназемельнійділянцісадовооб дин таіншихнеобхіднихб дин ів,осподарсь ихспор дтощопи-

танняпайової частіта ладеннязДепартаментоме ономі итаінвестиційви онавчоо
оран Київсь оїмісь оїради(Київсь оїмісьоїдержавноїадміністрації)доовор пропайов  частьвиріш вативпоряд тавипад ах,
встановленихза онодавством.
3.3.Забезпечитивільнийдост пдляпроладаннянових,ремонт тае спл атаціїісн ючихінженернихмережіспор д,щознаходятьсявмежахземельноїділян и.
3.4.Ви онативимои,ви ладені листахДепартамент містоб д ваннятаархіте т ривід
13.08.2015№ 10584/0/01/19-15,Головноо
правлінняДержео адастр  м.Києвівід
27.10.2015№ 19-26-7777.31-5022/20-15.
3.5.Вжитизаходівщододержавноїреєстраціїправавласностіназемельн ділян  поряд ,встановленом За ономУ раїни«Про
державн реєстраціюречовихправнанер хомемайнотаїхобтяжень».
4.Попередитивласни аземельноїділян и,
щоправоприватноївласностіназемлюможе
б типрипинено випад ах,передбаченихстаттями140,143Земельноо оде с У раїни.
5.Контрользави онаннямцьоорішення
по ластинапостійн  омісіюКиївсь оїмісь ої
радизпитаньмістоб д вання,архіте т рита
земле орист вання.
Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину Корабельському Івану Петровичу,
члену громадської організації садівницького товариства
«Фронтовик» Солом’янського району м. Києва, земельної
ділянки для ведення колективного садівництва
на вул. Медовій, 150 у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 962/962 від 28 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно&
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля&
нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.Затвердитипрое тземле строющодо
відведенняземельноїділян иромадянин Корабельсь ом Іван Петрович ,член ромадсь оїоранізаціїсадівниць оотовариства
«Фронтови »Солом’янсь оорайон м.Києва,
дляведення оле тивноосадівництванав л.
Медовій,150 Солом’янсь ом районім.Києва( атеоріяземель –землісільсь оосподарсь оопризначення,справаА-22154).
2.Передатиромадянин Корабельсь ом
Іван Петрович ,член ромадсь оїоранізаціїсадівниць оотовариства«Фронтови »Солом’янсь оорайон м.Києва,за мовиви онанняп н т 3цьоорішення, приватн власністьземельн ділян площею0,0400а( адастровийномер8000000000:72:488:0550)для
ведення оле тивноосадівництванав л.Ме-

довій,150 Солом’янсь ом районім.Києва
ізземель ом нальноївласностітериторіальноїромадимістаКиєва.
3.Громадянин Корабельсь ом Іван Петрович ,член ромадсь оїоранізаціїсадівниць оотовариства«Фронтови »Солом’янсь оорайон м.Києва:
3.1.Ви он ватиобов’яз ивласни аземельноїділян ивідповіднодовимостатті91Земельноо оде с У раїни.
3.2.Уразіздійсненняб дівництваназемельнійділянцісадовооб дин таіншихнеобхіднихб дин ів,осподарсь ихспор дтощопитанняпайової частіта ладеннязДепартаментоме ономі итаінвестиційви онавчоо
оран Київсь оїмісь оїради(Київсь оїмісьоїдержавноїадміністрації)доовор пропа-

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
йов  частьвиріш вативпоряд тавипад ах,
встановленихза онодавством.
3.3.Забезпечитивільнийдост пдляпроладаннянових,ремонт тае спл атаціїісн ючихінженернихмережіспор д,щознаходятьсявмежахземельноїділян и.
3.4.Ви онативимои,ви ладені листахДепартамент містоб д ваннятаархіте т ривід
21.05.2015№ 6246/0/01/19-15,Головноо
правлінняДержео адастр  м.Києвівід
16.09.2015№ 19-26-7777.31-3174/20-15.
3.5.Вжитизаходівщододержавноїреєстраціїправавласностіназемельн ділян  по-

ряд ,встановленом За ономУ раїни«Про
державн реєстраціюречовихправнанер хомемайнотаїхобтяжень».
4.Попередитивласни аземельноїділян и,
щоправоприватноївласностіназемлюможе
б типрипинено випад ах,передбаченихстаттями140,143Земельноо оде с У раїни.
5.Контрользави онаннямцьоорішення
по ластинапостійн  омісіюКиївсь оїмісь ої
радизпитаньмістоб д вання,архіте т рита
земле орист вання.
Київський міський голова
В. Кличко

Про розірвання договору оренди земельної ділянки від
20.07.2007 № 79&6&00521, укладеного між Київською міською
радою та товариством з обмеженою відповідальністю
«Конкорд&К» на підставі рішення Київської міської ради
від 15.03.2007 № 304/965
Рішення Київської міської ради № 879/879 від 28 липня 2016 року
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 9, 141 Земельного кодек&
су України, статтею 31 Закону України «Про оренду землі», статтею 188 Господарського кодексу України та стат&
тею 416 Цивільного кодексу України, пунктами 8.4, 11.4 договору оренди земельної ділянки від 20.07.2007
№ 79&6&00521 та тим, що товариством з обмеженою відповідальністю «Конкорд&К» не виконано умов пунк&
ту 8.4 договору оренди, а саме: не завершено забудову земельної ділянки в строки, встановлені проектною
документацією на будівництво, затвердженою в установленому порядку, але не пізніше ніж через три роки з
моменту державної реєстрації договору, земельна ділянка використовується не за цільовим призначенням,
враховуючи численні звернення громадськості, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.Розірватидоовірорендиземельноїділян ивід20.07.2007№ 79-6-00521( адастровийномер8000000000:79:130:0009)площею
1,34а, ладенийміжКиївсь оюмісь оюрадоютатовариствомзобмеженоювідповідальністю«Кон орд-К»напідставірішенняКиївсь оїмісь оїрадивід15.03.2007№ 304/965
«Пропередач товариств зобмеженоювідповідальністю«Кон орд-К»земельноїділян и
дляб дівництва,е спл атаціїтаобсл ов ванняжитловооб дин зпідземнимпар іном
танежитловимиприміщеннямиромадсь оо
призначеннянав л.Метролоічній,14-д Голосіївсь ом районім.Києва».
2.Ви онавчом оран Київсь оїмісь оїради(Київсь іймісь ійдержавнійадміністрації):

2.1.Вчинитивідповіднідіїдлязняттязреєстраціїдоовор орендиземельноїділян и
від20.07.2007№ 79-6-00521, ладенооміж
Київсь оюмісь оюрадоютатовариствомзобмеженоювідповідальністю«Кон орд-К».
2.2.Проінформ ватитовариствозобмеженоювідповідальністю«Кон орд-К»проприйняттяцьоорішеннятапроте,щоправоназаб дов земельноїділян иреаліз єтьсялишеїї
власни омабо орист вачем.
3.Контрользави онаннямцьоорішення
по ластинапостійн  омісіюКиївсь оїмісь ої
радизпитаньмістоб д вання,архіте т рита
земле орист вання.
Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину Кривецькому Володимиру
Володимировичу у приватну власність земельної ділянки
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 220&в
у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 961/961 від 28 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.Затвердитипрое тземле строющодо
відведенняземельноїділян иромадянин Кривець ом Володимир Володимирович для
б дівництватаобсл ов ванняжилооб дин,осподарсь ихб дівельіспор днав л.
Бродівсь ій,220-в Голосіївсь ом районі
м.Києва( атеоріяземель –земліжитлової
таромадсь оїзаб дови,справа№А-11574).
2.Передатиромадянин Кривець ом Володимир Володимирович ,за мовиви онанняп н т 3цьоорішення, приватн власністьземельн ділян площею0,1000а( адастровийномер8000000000:90:064:0029)для
б дівництватаобсл ов ванняжилооб дин,осподарсь ихб дівельіспор днав л.
Бродівсь ій,220-в Голосіївсь ом районі
м.Києваізземель ом нальноївласностітериторіальноїромадимістаКиєва.
3.Громадянин Кривець ом Володимир
Володимирович :
3.1.Ви он ватиобов’яз ивласни аземельноїділян ивідповіднодовимостатті91Земельноо оде с У раїни.
3.2.Ви он вати мовизаб довиземельноїділян изіднозмістоб дівними мовамиіобмеженнямищодозаб довитадо ментами,
щодаютьправонави онанняпідотовчихтаб дівельнихробіт,одержанимив становленом за онодавствомпоряд .
3.3.Забезпечитивільнийдост пдляпроладаннянових,ремонт тае спл атаціїісн -

ючихінженернихмережіспор д,щознаходятьсявмежахземельноїділян и.
3.4.Питанняпайової частіта ладенняз
Департаментоме ономі итаінвестиційви онавчоооран Київсь оїмісь оїради(Київсь оїмісь оїдержавноїадміністрації)доовор пропайов  частьвиріш вативпоряд та
випад ах,встановленихза онодавством.
3.5.Ви онативимои,ви ладенівлистахГоловноо правліннямістоб д вання,архіте т ритадизайн місь оосередовищавід06.07.2007
№ 19-6609,Головноо правлінняДержео адастр  м.Києвівід13.11.2015№ 19-267777.31-5711/20-15.
3.6.Вжитизаходівщододержавноїреєстраціїправавласностіназемельн ділян  поряд ,встановленом За ономУ раїни«Про
державн реєстраціюречовихправнанер хомемайнотаїхобтяжень».
3.7.Питаннямайновихвідносинвиріш вати
в становленом поряд .
4.Попередитивласни аземельноїділян и,
щоправовласностіназемлюможеб типрипинено випад ах,передбаченихстаттями
140,143Земельноо оде с У раїни.
5.Контрользави онаннямцьоорішення
по ластинапостійн  омісіюКиївсь оїмісь ої
радизпитаньмістоб д вання,архіте т рита
земле орист вання.
Київський міський голова
В. Кличко

3
9 âåðåñíÿ 2016 ð.
¹96(4866)

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки громадянину Ткаченку
Юрію Івановичу у пров. 5&му Садовому, 6 у Деснянському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 976/976 від 28 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе&
мельної ділянки громадянину Ткаченку Юрію Івановичу у пров. 5&му Садовому, 6 у Деснянському районі
м. Києва та додані документи, враховуючи рішення Київської міської ради від 18.04.2013 № 192/9249 «Про
відзначення тренерів київських спортсменів – чемпіонів та призерів XXX літніх Олімпійських ігор та XIV літ&
ніх Паралімпійських ігор», керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.Надатидозвілнарозробленняпрое т
земле строющодовідведенняземельноїділян иромадянин Т ачен ЮріюІванович 
пров.5-м Садовом ,6 Деснянсь ом районім.Києваорієнтовноюплощею0,10а(земельнаділян а ом нальноївласностітериторіальноїромадимістаКиєва) власністьдляб дівництватаобсл ов ванняжилооб дин ,
осподарсь ихб дівельіспор дзіднозпланом-схемою(додато дорішення)(К-23217).

2.Контрользави онаннямцьоорішення
по ластинапостійн  омісіюКиївсь оїмісь ої
радизпитаньмістоб д вання,архіте т рита
земле орист вання.
Київський міський голова
В. Кличко
Додатонедр  ється.Ознайомитися
знимможнавсеретаріатіКиївради,
атаожнаофіційном веб-сайті
Київсьоїмісьоїрадитасайті«ЛіаЗаон»

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки громадянину Балаяну
Карену Аміковичу у пров. 6&му Садовому, 6 у Деснянському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 975/975 від 28 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе&
мельної ділянки громадянину Балаяну Карену Аміковичу у пров. 6&му Садовому, 6 у Деснянському районі
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.Надатидозвілнарозробленняпрое т
земле строющодовідведенняземельноїділян иромадянин Балаян Карен Амі ович
пров.6-м Садовом ,6 Деснянсь ом районім.Києваорієнтовноюплощею0,10а(земельнаділян а ом нальноївласностітериторіальноїромадимістаКиєва) власністьдляб дівництватаобсл ов ванняжилооб дин ,
осподарсь ихб дівельіспор дзіднозпланом-схемою(додато дорішення)(К-23214).

2.Контрользави онаннямцьоорішення
по ластинапостійн  омісіюКиївсь оїмісь ої
радизпитаньмістоб д вання,архіте т рита
земле орист вання.
Київський міський голова
В. Кличко
Додатонедр  ється.Ознайомитися
знимможнавсеретаріатіКиївради,
атаожнаофіційном веб-сайті
Київсьоїмісьоїрадитасайті«ЛіаЗаон»

Про передачу громадянці Білокудрі Ганні Степанівні,
члену громадської організації садівницького товариства
«Фронтовик» Солом’янського району м. Києва, земельної
ділянки для ведення колективного садівництва
на вул. Медовій, 200 у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 964/964 від 28 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно&
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля&
нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити прое т земле строю щодовідведенняземельноїділян иромадянціБіло дріГанніСтепанівні,член ромадсь оїоранізаціїсадівниць оотовариства
«Фронтови »Солом’янсь оорайон м.Києва,дляведення оле тивноосадівництва
нав л.Медовій,200 Солом’янсь ом районім.Києва( атеоріяземель –землісільсь оосподарсь оо призначення, справа
А-22053).
2.ПередатиромадянціБіло дріГанніСтепанівні,член ромадсь оїоранізаціїсадівниць оотовариства«Фронтови »Солом’янсь оорайон м.Києва,за мовиви онанняп н т 3цьоорішення, приватн власністьземельн ділян площею0,0400а( адастровийномер8000000000:72:261:0200)дляведення оле тивноосадівництванав л.Медовій,200 Солом’янсь ом районім.Києва
ізземель ом нальноївласностітериторіальноїромадимістаКиєва.
3.ГромадянціБіло дріГанніСтепанівні,член
ромадсь оїоранізаціїсадівниць оотовариства
«Фронтови »Солом’янсь оорайон м.Києва:
3.1.Ви он ватиобов’яз ивласни аземель-

ноїділян ивідповіднодовимостатті91Земельноо оде с У раїни.
3.2.Уразіздійсненняб дівництваназемельнійділянцісадовооб дин таіншихнеобхіднихб дин ів,осподарсь ихспор дтощопитанняпайової частіта ладеннязДепартаментоме ономі итаінвестиційви онавчоо
оран Київсь оїмісь оїради(Київсь оїмісьоїдержавноїадміністрації)доовор пропайов  частьвиріш вативпоряд тавипад ах,
встановленихза онодавством.
3.3.Забезпечитивільнийдост пдляпроладаннянових,ремонт тае спл атаціїісн ючихінженернихмережіспор д,щознаходятьсявмежахземельноїділян и.
3.4.Ви онативимои,ви ладені листахДепартамент містоб д ваннятаархіте т ривід
21.05.2015№ 6244/0/01/19-15,Головноо
правлінняДержео адастр  м.Києвівід
11.09.2015№ 19-26-7777.31-3037/20-15.
3.5.Вжитизаходівщододержавноїреєстраціїправавласностіназемельн ділян  поряд ,встановленом За ономУ раїни«Про
державн реєстраціюречовихправнанер хомемайнотаїхобтяжень».

4
9 âåðåñíÿ 2016 ð.
¹96(4866)

ÄÎÊÓÌÅÍÒ

4.Попередитивласни аземельноїділян и,
щоправоприватноївласностіназемлюможе
б типрипинено випад ах,передбаченихстаттями140,143Земельноо оде с У раїни.
5.Контрользави онаннямцьоорішення
по ластинапостійн  омісіюКиївсь оїмісь ої

радизпитаньмістоб д вання,архіте т рита
земле орист вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки громадянину Крайньому
Олегу Юрійовичу у пров. 6&му Садовому, 1 у Деснянському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 973/973 від 28 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе&
мельної ділянки громадянину Крайньому Олегу Юрійовичу у пров. 6&му Садовому, 1 у Деснянському районі
м. Києва та додані документи, враховуючи рішення Київської міської ради від 18.04.2013 № 192/9249 «Про
відзначення тренерів київських спортсменів – чемпіонів та призерів XXX літніх Олімпійських ігор та XIV літ&
ніх Паралімпійських ігор», керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.Надатидозвілнарозробленняпрое т земле строющодовідведенняземельноїділяниромадянин Крайньом Оле Юрійович  пров.6-м Садовом ,1 Деснянсь ом
районім.Києваорієнтовноюплощею0,10а
(земельнаділян а ом нальноївласностітериторіальноїромадимістаКиєва) власністьдляб дівництватаобсл ов ванняжилооб дин ,осподарсь ихб дівельіспор дзіднозпланом-схемою(додато дорішення)(К-23215).

2.Контрользави онаннямцьоорішення
по ластинапостійн  омісіюКиївсь оїмісь ої
радизпитаньмістоб д вання,архіте т рита
земле орист вання.
Київський міський голова
В. Кличко
Додатонедр  ється.Ознайомитися
знимможнавсеретаріатіКиївради,
атаожнаофіційном веб-сайті
Київсьоїмісьоїрадитасайті«ЛіаЗаон»

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки громадянину Горбаченку
Юрію Семеновичу у пров. 2&му Сосновому, 30 у Деснянському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 972/972 від 28 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе&
мельної ділянки громадянину Горбаченку Юрію Семеновичу у пров. 2&му Сосновому, 30 у Деснянському райо&
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому&
нальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.Надатидозвілнарозробленняпрое т
земле строющодовідведенняземельноїділян иромадянин Горбачен ЮріюСеменович  пров.2-м Сосновом ,30 Деснянсь ом районім.Києваорієнтовноюплощею
0,10а(земельнаділян а ом нальноївласностітериторіальноїромадимістаКиєва)
власністьдляб дівництватаобсл ов вання
жилооб дин ,осподарсь ихб дівельіспор дзіднозпланом-схемою(додато дорішення)(К-23211).

2.Контрользави онаннямцьоорішення
по ластинапостійн  омісіюКиївсь оїмісь ої
радизпитаньмістоб д вання,архіте т рита
земле орист вання.
Київський міський голова
В. Кличко
Додатонедр  ється.Ознайомитися
знимможнавсеретаріатіКиївради,
атаожнаофіційном веб-сайті
Київсьоїмісьоїрадитасайті«ЛіаЗаон»

Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянину Шевченку
Кирилу Валерійовичу у пров. 5&му Садовому, 4 у Деснянському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд

Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину
Федорцю Володимиру Андрійовичу у пров. 6&му Садовому, 3
у Деснянському районі м. Києва для будівництва
та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 970/970 від 28 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе&
мельної ділянки громадянину Федорцю Володимиру Андрійовичу у пров. 6&му Садовому, 3 у Деснянському
районі м. Києва та додані документи, враховуючи рішення Київської міської ради від 18.04.2013 № 192/9249
«Про відзначення тренерів київських спортсменів – чемпіонів та призерів XXX літніх Олімпійських ігор та XIV
літніх Паралімпійських ігор», керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.Надатидозвілнарозробленняпрое т
земле строющодовідведенняземельноїділяниромадянин ФедорцюВолодимир Андрійович  пров.6-м Садовом ,3 Деснянсь ом районім.Києваорієнтовноюплощею
0,10а(земельнаділян а ом нальноївласностітериторіальноїромадимістаКиєва)
власністьдляб дівництватаобсл ов вання
жилооб дин ,осподарсь ихб дівельіспор дзіднозпланом-схемою(додато дорішення)(К-23209).

2.Контрользави онаннямцьоорішення
по ластинапостійн  омісіюКиївсь оїмісь ої
радизпитаньмістоб д вання,архіте т рита
земле орист вання.
Київський міський голова
В. Кличко
Додатонедр  ється.Ознайомитися
знимможнавсеретаріатіКиївради,
атаожнаофіційном веб-сайті
Київсьоїмісьоїрадитасайті«ЛіаЗаон»

Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Кожух Ніні Федорівні у пров. 6&му Садовому, 5
у Деснянському районі м. Києва для будівництва
та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 969/969 від 28 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Кожух Ніні Федорівні у пров. 6&му Садовому, 5 у Деснянському районі м. Ки&
єва та додані документи, враховуючи рішення Київської міської ради від 18.04.2013 № 192/9249 «Про від&
значення тренерів київських спортсменів – чемпіонів та призерів XXX літніх Олімпійських ігор та XIV літніх
Паралімпійських ігор», керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про вне&
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас&
ності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.Надатидозвілнарозробленняпрое т
земле строющодовідведенняземельноїділян иромадянціКож хНініФедорівні пров.
6-м Садовом ,5 Деснянсь ом районі
м.Києваорієнтовноюплощею0,10а(земельнаділян а ом нальноївласностітериторіальноїромадимістаКиєва) власність
дляб дівництватаобсл ов ванняжитловооб дин ,осподарсь ихб дівельіспор дзіднозпланом-схемою(додато дорішення)(К-23208).

2.Контрользави онаннямцьоорішення
по ластинапостійн  омісіюКиївсь оїмісь ої
радизпитаньмістоб д вання,архіте т рита
земле орист вання.
Київський міський голова
В. Кличко
Додатонедр  ється.Ознайомитися
знимможнавсеретаріатіКиївради,
атаожнаофіційном веб-сайті
Київсьоїмісьоїрадитасайті«ЛіаЗаон»

Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину
Даньку Григорію Володимировичу
у пров. 5&му Садовому, 8 у Деснянському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 971/971 від 28 липня 2016 року

Рішення Київської міської ради № 968/968 від 28 липня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе&
мельної ділянки громадянину Шевченку Кирилу Валерійовичу у пров. 5&му Садовому, 4 у Деснянському райо&
ні м. Києва та додані документи, враховуючи рішення Київської міської ради від 18.04.2013 № 192/9249 «Про
відзначення тренерів київських спортсменів – чемпіонів та призерів XXX літніх Олімпійських ігор та XIV літ&
ніх Паралімпійських ігор», керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе&
мельної ділянки громадянину Даньку Григорію Володимировичу у пров. 5&му Садовому, 8 у Деснянському
районі м. Києва та додані документи, враховуючи рішення Київської міської ради від 18.04.2013 № 192/9249
«Про відзначення тренерів київських спортсменів – чемпіонів та призерів XXX літніх Олімпійських ігор та XIV
літніх Паралімпійських ігор», керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

ВИРІШИЛА:

1.Надатидозвілнарозробленняпрое т
земле строющодовідведенняземельноїділян иромадянин Шевчен Кирил Валерійович  пров.5-м Садовом ,4 Деснянсь ом районім.Києваорієнтовноюплощею
0,10а(земельнаділян а ом нальноївласностітериторіальноїромадимістаКиєва)
власністьдляб дівництватаобсл ов вання
жилооб дин ,осподарсь ихб дівельіспор дзіднозпланом-схемою(додато дорішення)(К-23212).

2.Контрользави онаннямцьоорішення
по ластинапостійн  омісіюКиївсь оїмісь ої
радизпитаньмістоб д вання,архіте т рита
земле орист вання.
Київський міський голова
В. Кличко
Додатонедр  ється.Ознайомитися
знимможнавсеретаріатіКиївради,
атаожнаофіційном веб-сайті
Київсьоїмісьоїрадитасайті«ЛіаЗаон»

1.Надатидозвілнарозробленняпрое т
земле строющодовідведенняземельноїділяниромадянин Дань ГриоріюВолодимирович  пров.5-м Садовом ,8 Деснянсь ом районім.Києваорієнтовноюплощею
0,10а(земельнаділян а ом нальноївласностітериторіальноїромадимістаКиєва)
власністьдляб дівництватаобсл ов вання
жилооб дин ,осподарсь ихб дівельіспор дзіднозпланом-схемою(додато дорішення)(К-23210).

2.Контрользави онаннямцьоорішення
по ластинапостійн  омісіюКиївсь оїмісь ої
радизпитаньмістоб д вання,архіте т рита
земле орист вання.
Київський міський голова
В. Кличко
Додатонедр  ється.Ознайомитися
знимможнавсеретаріатіКиївради,
атаожнаофіційном веб-сайті
Київсьоїмісьоїрадитасайті«ЛіаЗаон»

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину
Ломаченку Анатолію Миколайовичу
у пров. 5&му Садовому, 2 у Деснянському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 967/967 від 28 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе&
мельної ділянки громадянину Ломаченку Анатолію Миколайовичу у пров. 5&му Садовому, 2 у Деснянському
районі м. Києва та додані документи, враховуючи рішення Київської міської ради від 18.04.2013 № 192/9249
«Про відзначення тренерів київських спортсменів – чемпіонів та призерів XXX літніх Олімпійських ігор та XIV
літніх Паралімпійських ігор», керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.Надатидозвілнарозробленняпрое т
земле строющодовідведенняземельноїділян иромадянин Ломачен АнатоліюМиолайович  пров.5-м Садовом ,2 Деснянсь ом районім.Києваорієнтовноюплощею0,10а(земельнаділян а ом нальної
власностітериторіальноїромадимістаКиєва)
власністьдляб дівництватаобсл ов ванняжилооб дин ,осподарсь ихб дівельі
спор дзіднозпланом-схемою(додато до
рішення)(К-23216).

2.Контрользави онаннямцьоорішення
по ластинапостійн  омісіюКиївсь оїмісь ої
радизпитаньмістоб д вання,архіте т рита
земле орист вання.
Київський міський голова
В. Кличко
Додатонедр  ється.Ознайомитися
знимможнавсеретаріатіКиївради,
атаожнаофіційном веб-сайті
Київсьоїмісьоїрадитасайті«ЛіаЗаон»

Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки публічному акціонерному товариству
«Нерухомість столиці» на вул. Інститутській, 28
у Печерському районі м. Києва для експлуатації
та обслуговування існуючої адміністративної будівлі
Рішення Київської міської ради № 655/655 від 12 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе&
мельної ділянки публічному акціонерному товариству «Нерухомість столиці» на вул. Інститутській, 28 у Пе&
черському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 83, 123, 124 Земельного кодексу Укра&
їни, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве са&
моврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.Надатидозвілнарозробленняпрое т
земле строющодовідведенняземельноїділян ип блічном а ціонерном товариств
«Нер хомістьстолиці»нав л.Інстит тсь ій,28
Печерсь ом районім.Києваорієнтовною
площею0,59а(земельнаділян а ом нальної
власностітериторіальноїромадимістаКиєва)
воренд на10ро івдляе спл атаціїтаобсл ов ванняісн ючоїадміністративноїб дівлізіднозпланом-схемою(додато дорішення)(К-24618).

2.Контрользави онаннямцьоорішення
по ластинапостійн  омісіюКиївсь оїмісь ої
радизпитаньмістоб д вання,архіте т рита
земле орист вання.
Київський міський голова
В. Кличко
Додатонедр  ється.Ознайомитися
знимможнавсеретаріатіКиївради,
атаожнаофіційном веб-сайті
Київсьоїмісьоїрадитасайті«ЛіаЗаон»

Про поновлення ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНИ» договору
оренди земельної ділянки для будівництва,
експлуатації та обслуговування пивоварного заводу
на вул. Червонопрапорній, 135, 135&а, 137 у Голосіївському
районі м. Києва та внесення змін до нього
Рішення Київської міської ради № 603/603 від 12 липня 2016 року
Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи лист&звернення ПУБЛІЧНО&
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНИ» від 19.09.2014 № КОП&0356, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.Поновитина5ро івдоовірорендиземельноїділян ивід15.10.2003№ 79-6-00151
(із змінами, внесеними дооворами від
17.12.2007№ 79-6-00569тавід27.01.2012
№ 79-6-00829) площею 8,8583 а ( адастровий номер 8000000000:90:521:0020),
ладенийміжКиївсь оюмісь оюрадоюта
від ритима ціонернимтовариством«Пивобезал оольний омбінат «Слав тич» для
б дівництва,е спл атаціїтаобсл ов ванняпивоварноозавод нав л.Червонопрапорній, 135, 135-а, 137  Голосіївсь ом
районі м. Києва на підставі рішення Київсь оїмісь оїрадивід26.06.2003№ 556/716
«Пропередач від ритом а ціонерном товариств  «Пиво-безал оольний омбінат
«Слав тич»земельноїділян идляб дівництва, е спл атації та обсл ов вання пивоварноозавод нав л.Червонопрапорній,

135, 135-а, 137  Голосіївсь ом  районі
м.Києва»(справа№А-21237).
2.Встановити,щорозміррічноїорендної
плати,визначеноївдооворіорендиземельноїділян ивід15.10.2003№ 79-6-00151(із
змінами,внесенимидооворамивід17.12.2007
№ 79-6-00569тавід27.01.2012№ 79-6-00829),
підляаєприведенню відповідністьдонорм
за онодавства.
3.Внестизмінидодоовор орендиземельноїділян ивід15.10.2003№ 79-6-00151(із
змінами,внесенимидооворамивід17.12.2007
№ 79-6-00569тавід27.01.2012№ 79-6-00829),
асаме:
– слова«від ритеа ціонернетовариство
«Пиво-безал оольний омбінат«Слав тич»,
замінитисловами«ПУБЛІЧНЕАКЦІОНЕРНЕТОВАРИСТВО«КАРЛСБЕРГУКРАЇНИ» відповіднихвідмін ах.

4.ПУБЛІЧНОМУАКЦІОНЕРНОМУТОВАРИСТВУ«КАРЛСБЕРГУКРАЇНИ»:
4.1.УмісячнийтерміннадатидоДепартамент земельнихрес рсівви онавчоооран Київсь оїмісь оїради(Київсь оїмісь оїдержавноїадміністрації)до менти,визначенізаонодавством,для ладаннядодат ової одипропоновленнядоовор орендиземельноїділян ивід15.10.2003№ 79-6-00151(із
змінами,внесенимидооворамивід17.12.2007
№ 79-6-00569тавід27.01.2012№ 79-6-00829)
тавнесеннязміндоньоо.
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4.2.Ви онативимои,ви ладені листіДепартамент земельнихрес рсівви онавчоо
оран Київсь оїмісь оїради(Київсь оїмісьоїдержавноїадміністрації)від10.10.2014
№ 057041-10759.
5.Контрользави онаннямцьоорішення
по ластинапостійн  омісіюКиївсь оїмісь ої
радизпитаньмістоб д вання,архіте т рита
земле орист вання.
Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
«МІСЬКЖИТЛОБУД» земельної ділянки для експлуатації
та обслуговування школи&садка на вул. Голосіївській, 13&г
у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 597/597 від 12 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно&
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля&
нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.Затвердитипрое тземле строющодо
відведенняземельноїділян иТОВАРИСТВУЗ
ОБМЕЖЕНОЮВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ«БУДІВЕЛЬНАКОМПАНІЯ«МІСЬКЖИТЛОБУД»дляе спл атаціїтаобсл ов ванняш оли-сад анав л.
Голосіївсь ій,13- Голосіївсь ом районім.Києва( атеоріяземель –земліжитловоїтаромадсь ої заб дови, заява ДЦ № 01040000204252-014від11.03.2016,справаД-7300).
2.ПередатиТОВАРИСТВУЗОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ«БУДІВЕЛЬНАКОМПАНІЯ
«МІСЬКЖИТЛОБУД»,за мовиви онанняп н т 3цьоорішення,воренд на10ро івземельн ділян площею0,8304а( адастровийномер8000000000:79:241:0287,витяз
Державнооземельноо адастр проземельн ділян №НВ-8000259002016)дляе спл атаціїтаобсл ов ванняш оли-сад анав л.
Голосіївсь ій,13- Голосіївсь ом районім.Києваізземель ом нальноївласностітериторіальноїромадимістаКиєва.
3.ТОВАРИСТВУЗОБМЕЖЕНОЮВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ«БУДІВЕЛЬНАКОМПАНІЯ«МІСЬКЖИТЛОБУД»:
3.1.Ви он ватиобов’яз иземле орист вачавідповіднодовимостатті96Земельноо
оде с У раїни.
3.2.Забезпечитивільнийдост пдляпроладаннянових,ремонт тае спл атаціїісн ючихінженернихмережіспор д,щознаходятьсявмежахземельноїділян и.

3.3.УмісячнийтерміннадатидоДепартамент земельнихрес рсівви онавчоооран Київсь оїмісь оїради(Київсь оїмісь оїдержавноїадміністрації)до менти,визначенізаонодавством,необхіднідля ладаннядоовор орендиземельноїділян и.
3.4.Питаннямайновихвідносинвиріш вати
в становленом поряд .
3.5.Ви онативимои,ви ладенівлистах
Департамент містоб д ваннятаархіте т ри
від09.12.2015№ 17597/0/12/19-15,Головноо правлінняДержео адастр  м.Києвівід
29.01.2016№ 19-26-7777.31-65/35-16.
3.6.Питанняпайової частіта ладенняз
Департаментоме ономі итаінвестиційви онавчоооран Київсь оїмісь оїради(Київсь оїмісь оїдержавноїадміністрації)доовор пропайов  частьвиріш вативпоряд та
випад ах,встановленихза онодавством.
4.Попередитиземле орист вача,щови ористанняземельноїділян инезацільовим
призначеннямтянезасобоюприпиненняправа орист ваннянеювідповіднодовимостатей141,143Земельноо оде с У раїни.
5.Контрользави онаннямцьоорішення
по ластинапостійн  омісіюКиївсь оїмісь ої
радизпитаньмістоб д вання,архіте т рита
земле орист вання.
Київський міський голова
В. Кличко

Про продаж земельної ділянки товариству
з обмеженою відповідальністю «ОБ’ЄДНАННЯ
УКРАЇНСЬКИХ ІНВЕСТИЦІЙ» для експлуатації
та обслуговування адміністративних приміщень
на вул. Березняківській, 8&а у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 606/606 від 12 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 128 Земельного кодексу України та пункту 3 прикінцевих та перехідних положень
Закону України від 06.09.2012 № 5245&VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз&
межування земель державної та комунальної власності» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.Поодитизвітпрое спертн рошов оцінземельноїділян и( адастровийномер
8000000000:90:136:0067)нав л.Березня івсь ій,
8-а Дніпровсь ом районім.Києва(справа
№Є-1313).
2.Затвердитивартістьземельноїділян и
розмірі871395,00рн(вісімсотсімдесятодна
тисячатристадев’яностоп’ятьривень00 опійо )напідставіе спертноїрошовоїоцін и(висново провартістьземельноїділян ивід
18.12.2015).
3.Продатитовариств зобмеженоювідповідальністю«ОБ’ЄДНАННЯУКРАЇНСЬКИХІНВЕСТИЦІЙ»земельн ділян  ом нальноївласності( адастровийномер8000000000:90:136:0067)
площею0,0423аза871395,00рн(вісімсот
сімдесятоднатисячатристадев’яностоп’ять
ривень00 опійо )дляе спл атаціїтаобсл ов ванняадміністративнихприміщеньнав л.
Березня івсь ій,8-а Дніпровсь ом районі
м.Києва.

4.Затвердити мовипродаж товариств з
обмеженоювідповідальністю«ОБ’ЄДНАННЯ
УКРАЇНСЬКИХІНВЕСТИЦІЙ»земельноїділянинав л.Березня івсь ій,8-а Дніпровсь ом районім.Києва(зідноздодат ом).
5.Департамент земельнихрес рсівви онавчоооран Київсь оїмісь оїради(Київсь оїмісьоїдержавноїадміністрації)підот вативдвотижневийтерміннеобхідніматеріалидляоформленнядоовор  півлі-продаж земельноїділяни( адастровийномер8000000000:90:136:0067)
площею0,0423анав л.Березня івсь ій,8-а
Дніпровсь ом районім.Києвазаціноютана
мовах,визначенихцимрішенням.
6.Товариств зобмеженоювідповідальністю«ОБ’ЄДНАННЯУКРАЇНСЬКИХІНВЕСТИЦІЙ»:
6.1.У ластивдвотижневийтерміндоовір
півлі-продаж земельноїділян и.
6.2.Ви он ватиобов’яз ивласни аземельноїділян изіднозвимоамистатті91Земельноо оде с У раїни.
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7.Доовором півлі-продаж земельноїділян ивстановити,щоправовласностіназемельн ділян переходитьдопо пцяпісля
нотаріальноопосвідченнядоовор  півліпродаж земельноїділян итаза мовисплатипо пцемповноїціниземельноїділян и,а
та ожпені( разінаявності)відповіднодо
п н тів6 –8 мовпродаж ,затвердженихцим
рішенням.
8.Попередититовариствозобмеженоювідповідальністю«ОБ’ЄДНАННЯУКРАЇНСЬКИХ

ІНВЕСТИЦІЙ», що право власності на земельн  ділян  може б ти припинено відповіднодостатей140,143Земельноо оде с У раїни.
9.Контрользави онаннямцьоорішення
по ластинапостійн  омісіюКиївсь оїмісь ої
радизпитаньмістоб д вання,архіте т рита
земле орист вання.
Київський міський голова
В. Кличко
Додато
дорішенняКиївсь оїмісь оїради
від12.07.2016№ 606/606

УМОВИ
продажу товариству з обмеженою відповідальністю
«ОБ’ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ІНВЕСТИЦІЙ» земельної ділянки
на вул. Березняківській, 8&а у Дніпровському районі м. Києва
1.Ви ористов ватиземельн ділян зацільовимпризначенням.
2.Забезпечитивільнийдост пдопроданої
земельноїділян идля онтролюзадотриманнямвласни ом мовпродаж земельноїділянитадляпро ладаннянових,ремонт тае спл атаціїісн ючихінженернихмережіспор д,
розміщених межахземельноїділян и.
3.Питанняпайової частіта ладаннязДепартаментоме ономі итаінвестиційви онавчоооран Київсь оїмісь оїради(Київсь ої
місь оїдержавноїадміністрації)доовор про
пайов  частьвиріш вативпоряд тавипадах,встановленихза онодавством.
4.Майново-правовіпитаннявиріш ватив
становленом поряд .
5.Ви онативимои,ви ладенівлистахГоловноо правліннямістоб д вання,архіте т ритадизайн місь оосередовищавід16.07.2010
№ 19-8788,Київсь оїмісь оїсанепідстанціївід
08.07.2010№ 5293,Державноо правління
охоронинав олишньооприродноосередовищавм.Києвівід09.07.2010№ 05-08/3578,
Головноо правлінняохорони льт рноїспадщинивід05.08.2010№ 5752,Головноо правління земельних рес рсів від 05.01.2012
№ 05-7722.
6.Зарах ватидос м,я іпо пецьмаєсплатитизаземельн ділян ,аванс с мі324611,40рн

(тристадвадцятьчотиритисячішістсотодинадцятьривень40 опійо ),сплаченийвідповіднододоовор № 8від02.09.2015.Рештавартостіземельноїділян и с мі546783,60рн
(п’ятсотсоро шістьтисячсімсотвісімдесят
триривні60 опійо )сплач єтьсяпротяом
10бан івсь ихдніввідднянотаріальноопосвідченнядоовор  півлі-продаж .
7.Доовором півлі-продаж земельноїділян ипередбачити,що разіпрострочення
ви онаннярошовоозобов’язанняПо пцю
необхідносплатити:
– за ожнийденьпростроченняплатеж –
пеню розмірі0,1відсот а(н льцілиходна
десятихвідсот а)відс мипростроченооплатеж (рошовоозобов’язання);
– с м бор простроченооплатеж –з рах ваннямвстановленооінде с інфляціїза
весьчаспрострочення;
– тривідсот ирічнихвідпростроченоїс ми.
8.Пенязапростроченняви онанняпо пцемрошовоозобов’язаннязадоовором півлі-продаж підляаєсплатіінарахов ється
доповноофа тичноови онанняпо пцем
та оорошовоозобов’язання,аленебільшеоднооро .
Київський міський голова
В. Кличко

Про продаж земельної ділянки приватному акціонерному
товариству «ІНВЕСТБУД&11» для експлуатації
та обслуговування адміністративного комплексу
на бульв. Верховної Ради, 36&а
у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 766/766 від 14 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 79, 83, 122, 128 Земельного кодексу України, статті 56 Закону України «Про зем&
леустрій», пункту 3 прикінцевих та перехідних положень Закону України від 06.09.2012 № 5245&VI «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комуналь&
ної власності», рішення Київської міської ради від 28.02.2013 № 63/9120 «Про Тимчасовий порядок пере&
дачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із земель комунальної власності в місті Ки&
єві» та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, та врахову&
ючи звернення приватного акціонерного товариства «ІНВЕСТБУД&11» від 23.09.2013 К&21893 та від 20.11.2015
№ 28, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.Поодититехнічн до ментаціюізземле строющодоподіл земельноїділян иприватном а ціонерном товариств «ІНВЕСТБУД-11»дляе спл атаціїтаобсл ов вання
адміністративноо омпле с наб льв.ВерховноїРади,36-а Дніпровсь ом районі
м.Києватаподілземельноїділян и ом нальноївласностітериторіальноїромадимістаКиєва
площею 0,0983 а ( адастровий номер
8000000000:62:068:0037)наб льв.Верховної
Ради,36-а Деснянсь ом районім.Києва,
насформованіземельніділян ивмежах атеоріїземельжитловоїтаромадсь оїзаб дови,асаме:
– земельн ділян площею0,0943а( адастровийномер8000000000:62:068:0710)для
е спл атаціїтаобсл ов ванняадміністративноо омпле с наб льв.ВерховноїРади,36-а
Дніпровсь ом районім.Києва;
– земельн ділян площею0,0040а( адастровийномер8000000000:62:068:0711)дляе спл атаціїтаобсл ов ванняадміністративноо
омпле с наб льв.ВерховноїРади,36-а Дніпровсь ом районім.Києва(справа№Є-1301).

2.Поодитизвітпрое спертн рошов оцінземельноїділян и( адастровийномер
8000000000:62:068:0710)наб льв.Верховної
Ради,36-а Дніпровсь ом районім.Києва.
3.Затвердитивартістьземельноїділян и
розмірі2089466,00рн(двамільйонивісімдесятдев’ятьтисяччотиристашістдесятшість
ривень00 опійо )напідставіе спертноїрошовоїоцін и(висново прорин ов вартість
земельноїділян ивід05.11.2015).
4.Продатиприватном а ціонерном товариств «ІНВЕСТБУД-11»земельн ділян  ом нальної власності ( адастровий номер
8000000000:62:068:0710)площею0,0943аза
2089466,00рн(двамільйонивісімдесят
дев’ятьтисяччотиристашістдесятшістьривень00 опійо )дляе спл атаціїтаобсл ов ванняадміністративноо омпле с наб льв.
ВерховноїРади,36-а Дніпровсь ом районі
м.Києва,сформован врез льтатіподіл земельноїділян и.
5.Земельн ділян площею0,0040а( адастровийномер8000000000:62:068:0711)на
б льв.Верховноїради,36-а Дніпровсь ом

районім.Києва,сформован врез льтатіподіл земельноїділян и,віднестидоземельжитловоїтаромадсь оїзаб дови.
6.Затвердити мовипродаж приватном
а ціонерном товариств «ІНВЕСТБУД-11»земельноїділян инаб льв.ВерховноїРади,36-а
Дніпровсь ом районім.Києва(зідноздодат ом).
7.Департамент земельнихрес рсіввионавчоо оран  Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)підот вативдвотижневийтерміннеобхідніматеріалидляоформленнядоовор  півлі-продаж земельноїділян и( адастровийномер8000000000:62:068:0710)
площею0,0943анаб льв.ВерховноїРади,36-а Дніпровсь ом районім.Києва
заціноютана мовах,визначенихцимрішенням.
8.Приватном а ціонерном товариств «ІНВЕСТБУД-11»:
8.1.У ластивдвотижневийтерміндоовір
півлі-продаж земельноїділян и.

8.2.Ви он ватиобов’яз ивласни аземельноїділян изіднозвимоамистатті91Земельноо оде с У раїни.
9.Доовором півлі-продаж земельноїділян ивстановити,щоправовласностіназемельн ділян переходитьдопо пцяпіслянотаріальноопосвідченнядоовор  півлі-продаж земельноїділян итаза мовисплатипопцемповноїціниземельноїділян и,ата ож
пені( разінаявності)відповіднодоп н тів4 –
6 мовпродаж ,затвердженихцимрішенням.
10.Попередитиприватнеа ціонернетовариство«ІНВЕСТБУД-11»,щоправовласності
наземельн ділян можеб типрипиненовідповіднодостатей140,143Земельноо оде с У раїни.
11.Контрользави онаннямцьоорішення
по ластинапостійн  омісіюКиївсь оїмісь ої
радизпитаньмістоб д вання,архіте т рита
земле орист вання.
Київський міський голова
В. Кличко
Додато
дорішенняКиївсь оїмісь оїради
від14.07.2016№ 766/766

УМОВИ
продажу приватному акціонерному товариству
«ІНВЕСТБУД&11» земельної ділянки на бульв. Верховної Ради, 36&а
у Дніпровському районі м. Києва
1.Ви ористов ватиземельн ділян зацільовимпризначенням.
2.Забезпечитивільнийдост пдопроданоїземельноїділян идля онтролюзадотриманнямвласни ом мовпродаж земельноїділян итадляпро ладаннянових,ремонт тае спл атаціїісн ючихінженерних
мережіспор д,розміщених межахземельноїділян и.
3.Уразінеобхідностіпроведенняре онстр ціїчиновооб дівництвапитанняоформленнядозвільноїтапрое тно- ошторисноїдоментаціївиріш вативпоряд ,визначеном Правиламизаб довим.Києва.
4.Зарах ватидос м,я іпо пецьмаєсплатитизаземельн ділян ,аванс с мі463133,74рн
(чотириста шістдесяттритисячістотридцять
триривні74 опій и),сплаченийвідповідно
додоовор № 2від30.04.2015.Рештавартостіземельнихділяно  с мі1626332,26рн
(одинмільйоншістсотдвадцятьшістьтисяч
тристатридцятьдвіривні26 опійо )сплач єтьсяпротяом10бан івсь ихдніввіддня

нотаріальноопосвідченнядоовор  півліпродаж .
5.Доовором півлі-продаж земельноїділян ипередбачити,щопо пець разіпростроченняви онаннярошовоозобов’язання
маєсплатити:
– за ожнийденьпростроченняплатеж пеню розмірі0,1відсот а(н льцілиходнадесятихвідсот а)відс мипростроченооплатеж (рошовоозобов’язання);
– с м бор простроченооплатеж з рах ваннямвстановленооінде с інфляціїза
весьчаспрострочення;
– тривідсот ирічнихвідпростроченоїс ми.
6.Пенязапростроченняви онанняпо пцемрошовоозобов’язаннязадоовором півлі-продаж підляаєсплатіінарахов ється
доповноофа тичноови онанняпо пцем
та оорошовоозобов’язання,аленебільшеоднооро .
Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки державному підприємству
«Науково&технічний центр «Плазмотрон»
Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона
Національної академії наук України»
на вул. Ежена Потьє, 9&а у Шевченківському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування
будівель і споруд адміністративного
та науково&виробничого призначення
Рішення Київської міської ради № 645/645 від 12 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе&
мельної ділянки державному підприємству «Науково&технічний центр «Плазмотрон» Інституту електрозва&
рювання ім. Є. О. Патона Національної академії наук України» на вул. Ежена Потьє, 9&а у Шевченківському райо&
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, пунктами 4, 6 роз&
ділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих ак&
тів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.Надатидозвілнарозробленняпрое т земле строющодовідведенняземельноїділян и
державном підприємств «На ово-технічний
центр«Плазмотрон»Інстит т еле трозварюванняім.Є.О.ПатонаНаціональноїа адеміїна
У раїни»нав л.ЕженаПотьє,9-а Шевчен івсь ом районім.Києваорієнтовноюплощею0,09а
(земельнаділян адержавноївласності)впостійне орист ваннядляе спл атаціїтаобсл ов ванняб дівельіспор дадміністративноотанаово-виробничоопризначеннязіднозпланом-схемою(додато дорішення)(К-24551).

2.Контрользави онаннямцьоорішення
по ластинапостійн  омісіюКиївсь оїмісь ої
радизпитаньмістоб д вання,архіте т рита
земле орист вання.

Київський міський голова
В. Кличко
Додатонедр  ється.Ознайомитися
знимможнавсеретаріатіКиївради,
атаожнаофіційном веб-сайті
Київсьоїмісьоїрадитасайті«ЛіаЗаон»

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Про передачу в оренду без проведення конкурсу
нежитлових приміщень комунальної власності територіальної
громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 889/889 від 28 липня 2016 року
Відповідно до статей 760G763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням КиївG
ської міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою забезпечення ефективного використання неG
житлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.Передативорендбезпроведення онрснежитловіприміщення омнальноївласностітериторіальної7ромадимістаКиєваз7ідноздодат омдоцьо7орішення.
2.Деснянсь ійрайоннійвмістіКиєвідержавнійадміністрації ластивстановленом
поряд до7овірорендинежитловихприміщень омнальноївласностітериторіальної

7ромадимістаКиєваз7іднозпн том1цьо7орішення.
3.Контрользави онаннямцьо7орішення
по ластинапостійн омісіюКиївсь оїмісь ої
радизпитаньвласності.
Київський міський голова
В. Кличко
Додато
дорішенняКиївсь оїмісь оїради
від28.07.2016№ 889/889

Нежитлові приміщення
комунальної власності територіальної громади міста Києва,
які передаються в оренду без проведення конкурсу
Адреса та
характеристика
об'єкта нерухомості

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

Орендна
Строк,
плата/ставка на який
уклада"
ється
договір
оренди

1

3

4

5

6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
БАЛАНСОУТРИМУВАЧ — КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА"
1.

РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА
ХРИСТИЯН ВІРИ
ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ
"ХРИСТИЯНСЬКА ЦЕРКВА
"БОЖА СЛАВА" У
ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ
М. КИЄВА
Форма господарювання —
колективна
Форма фінансування —
госпрозрахункова

Вул. Курчатова, 3"б,
Деснянський район
НБк — господарчий
блок,
2"поверхова
Площа —
770,90 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ РЕЛІГІЙНОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ НА ПЛОЩІ, ЩО НЕ
ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ
ПРОВАДЖЕННЯ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Погодинна оренда
2 поверх
Площа — 20,00 кв. м
Площа — 96,20 кв. м
Загальна площа — 116,2 кв. м

Графік
2 роки
роботи:
364 дні
вт. —
19.00 — 21.00
сб. — доба
нд. — доба
Всього:
2 доби 2 год
1%
4%

Київський міський голова В. Кличко

Про надання ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ГЕНЕРАЛЬНА
ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ»
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі
дипломатичного призначення на вул. Івана Мазепи, 6 (літ. Б)
у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 897/897 від 28 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 92, 116, 117, 123 Земельного кодексу України, пунктів 4, 6 прикінцевих та переG
хідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежуG
вання земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.Затвердитипрое тземлестроющодо
відведенняземельноїділян иДЕРЖАВНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ«ГЕНЕРАЛЬНАДИРЕКЦІЯЗ
ОБСЛУГОВУВАННЯІНОЗЕМНИХПРЕДСТАВНИЦТВ»дляе сплатаціїтаобсл7оввання
бдівлі дипломатично7о призначення на
вл.ІванаМазепи,6(літ.Б)Печерсь ом
районім.Києва.
2.НадатиДЕРЖАВНОМУПІДПРИЄМСТВУ
«ГЕНЕРАЛЬНАДИРЕКЦІЯЗОБСЛУГОВУВАННЯ
ІНОЗЕМНИХПРЕДСТАВНИЦТВ»(ідентифі аційний од04013583),замовиви онанняпн т
4цьо7орішення,постійне ористванняземельнділян площею0,13927а( адастровий
номер8000000000:82:035:0048)дляе сплатаціїтаобсл7овваннябдівлідипломатично7о
призначеннянавл.ІванаМазепи,6(літ.Б)Печерсь омрайонім.Києваізземель омнальноївласностітериторіальної7ромадимістаКиєва( ате7оріяземель —земліістори о- льтрно7опризначення,заяваДЦвід02.03.2016
№ 01115-000203393-014,справаД-7261).
3.Земельнділян  омнальноївласності,
зазначенпн ті2цьо7орішення,передати
додержавноївласностізаа томприйманняпередачі.
4.ДЕРЖАВНОМУПІДПРИЄМСТВУ«ГЕНЕРАЛЬНАДИРЕКЦІЯЗОБСЛУГОВУВАННЯІНОЗЕМНИХПРЕДСТАВНИЦТВ»:

9 âåðåñíÿ 2016 ð.
¹96(4866)

по ластинапостійн омісіюКиївсь оїмісь ої
радизпитаньмістобдвання,архіте трита
земле ориствання.
Київський міський голова
В. Кличко

Про надання ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ГЕНЕРАЛЬНА
ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ»
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будинку
дипломатичного призначення на вул. Арсенальній, 18
у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 898/898 від 28 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 92, 123, 141 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пункG
ту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ»
від 30.03.2016 № 01301G000205995G014, враховуючи те, що земельна ділянка зареєстрована в Державному зеG
мельному кадастрі (витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 20.05.2015
№ НВG8000176552015) та право комунальної власності територіальної громади міста Києва на яку зареєстроG
вано в установленому порядку (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію
прав та їх обтяжень від 23.12.2015 № 50632793), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

№ Повна назва орендаря,
п/п його форма власності та
форма фінансування

2

5.Попередитиземле ориствача,щови ористанняземлінезацільовимпризначенням
тя7незасобоюприпиненняправа ористваннянеювідповіднодовимо7статей141,143
Земельно7о оде сУ раїни.
6.Контрользави онаннямцьо7орішення

7

4.1.Ви онватиобов’яз иземле ориствачавідповіднодостатті96Земельно7о оде сУ раїни.
4.2.Забезпечитивільнийдостпдляпроладаннянових,ремонттае сплатаціїіснючихінженернихмережіспорд,щознаходятьсявмежахземельноїділян и.
4.3.Питаннямайновихвідносинвирішвативстановленомпоряд .
4.4.Ви онативимо7и,ви ладенівлистах
Головно7оправлінняДерж7ео адастр
м.Києвівід24.11.2015№ 6117/20-15,Департаментмістобдваннятаархіте тривід26.02.2015
№ 1666/0/12/19-15,Міністерства льтриУ раїнивід30.06.2015№ 481/10/61-15 таправлінняохорони льтрноїспадщинивід09.04.2015
№ 066-1147.
4.5.Ви онватимовизабдовиземельної
ділян из7іднозмістобдівнимимовамиіобмеженнямищодозабдовитадо ментами,
щодаютьправонави онанняпід7отовчихтабдівельнихробіт,одержанимивстановленомпоряд .
4.6.Вжитизаходівщододержавноїреєстраціїправапостійно7о ористванняземельноюділян оюпоряд ,встановленомЗаономУ раїни«Продержавнреєстраціюречовихправнанерхомемайнотаїхобтяжень».

1.Припинити омнальномпідприємств
«Генеральнадире ціяКиївсь оїмісь оїради
зобсл7овванняіноземнихпредставництв»
правопостійно7о ористванняземельною
ділян оюплощею0,11257а( адастровийномер8000000000:82:036:0032)навл.Арсенальній,18Печерсь омрайонім.Києва,
право ористванняя оюпосвідченодержавнима томнаправопостійно7о ористванняземельноюділян оювід16.02.2005№ 029-00017.
2.НадатиДЕРЖАВНОМУПІДПРИЄМСТВУ
«ГЕНЕРАЛЬНАДИРЕКЦІЯЗОБСЛУГОВУВАННЯ
ІНОЗЕМНИХПРЕДСТАВНИЦТВ»(ідентифі аційний од04013583),замовиви онання
пн т3цьо7орішення,постійне ористванняземельнділян площею0,11257а( адастровийномер8000000000:82:036:0032)для
е сплатаціїтаобсл7овваннябдин дипломатично7опризначеннянавл.Арсенальній,18Печерсь омрайонім.Києваізземель омнальноївласностітериторіальної7ромадимістаКиєва( ате7оріяземель —землі
житловоїта7ромадсь оїзабдови,заяваДЦ
від30.03.2016№ 01301-000205995-014,справаА-22032).
3.ДЕРЖАВНОМУПІДПРИЄМСТВУ«ГЕНЕРАЛЬНАДИРЕКЦІЯЗОБСЛУГОВУВАННЯІНОЗЕМНИХПРЕДСТАВНИЦТВ»:
3.1.Ви онватиобов’яз иземле ориствачавідповіднодостатті96Земельно7о оде сУ раїни.

3.2.Забезпечитивільнийдостпдляпроладаннянових,ремонттае сплатаціїіснючихінженернихмережіспорд,щознаходятьсявмежахземельноїділян и.
3.3.Питаннямайновихвідносинвирішвативстановленомпоряд .
3.4.Уразінеобхідностіпроведенняре онстр ціїчиново7обдівництвапитанняоформленнядозвільної,прое тно- ошторисноїдо ментаціїтапитанняпайовоїчастівирішватив
поряд ,визначеномза онодавствомУ раїни.
3.5.Вжитизаходівщододержавноїреєстраціїправапостійно7о ористванняземельною
ділян оюпоряд ,встановленомЗа оном
У раїни«Продержавнреєстраціюречових
правнанерхомемайнотаїхобтяжень».
4.Земельнділян  омнальноївласності,
зазначенпн ті1цьо7орішення,передати
додержавноївласностізаа томприйманняпередачі.
5.Попередитиземле ориствача,щови ористанняземлінезацільовимпризначенням
тя7незасобоюприпиненняправа ористваннянеювідповіднодовимо7статей141,143
Земельно7о оде сУ раїни.
6.Контрользави онаннямцьо7орішення
по ластинапостійн омісіюКиївсь оїмісь ої
радизпитаньмістобдвання,архіте трита
земле ориствання.
Київський міський голова
В. Кличко

Про надання земельної ділянки гімназії «КиєвоGМогилянський
колегіум» II — III ступенів Деснянського району міста Києва
для експлуатації та обслуговування навчального закладу
на вул. Теодора Драйзера, 9Gа у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 900/900 від 28 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 79G1, 83, 92, 116, 123, 124, 186 Земельного кодексу України, статті 35 Закону України
«Про землеустрій», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмеG
жування земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 10.09.2015 № 958/1822 «Про інвентаG
ризацію земель міста Києва», враховуючи те, що земельна ділянка зареєстрована в Державному земельноG
му кадастрі (витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 19.05.2016 № НВG8000300022016),
право комунальної власності територіальної громади міста Києва на яку зареєстровано в Державному реєсG
трі речових прав на нерухоме майно, що підтверджується інформаційною довідкою від 07.06.2016 № 60855238
(номер запису про право власності 14854006 від 02.06.2016), та розглянувши технічну документацію із землеG
устрою щодо інвентаризації земель комунальної власності та заяву гімназії «КиєвоGМогилянський колегіG
ум» II — III ступенів Деснянського району міста Києва від 21.06.2016 № 01065G000214386G014, Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:
1.Надати7імназії«Києво-Мо7илянсь ий оле7ім»II —IIIстпенівДеснянсь о7орайон
містаКиєва,замовиви онанняпн т2цьо7орішення,впостійне ористванняземельнділян площею1,10107а( адастровийномер8000000000:62:004:0006,витя7зДержавно7оземельно7о адастрпроземельнділян№НВ-8000300022016)дляе сплатаціїта
обсл7оввання навчально7о за лад на
вл.ТеодораДрайзера,9-аДеснянсь ом
районім.Києвазарахно земель омнальноївласностітериторіальної7ромадимістаКиєвазв’яз ізза ріпленняммайнанаправі
оперативно7оправління(розпорядженняДес-

нянсь оїрайонноїмістіКиєвідержавноїадміністраціївід25.05.2011№ 363тарозпорядженняДеснянсь оїрайонноївмістіКиєвідержавноїадміністраціївід29.03.2012№ 150«Про
внесеннязмінтадоповненьдорозпорядженняДеснянсь оїрайонноїмістіКиєвідержавноїадміністраціївід25.05.2011№ 363«Про
за ріпленнямайна»)( ате7оріяземель —земліжитловоїта7ромадсь оїзабдови,заяваДЦ
від21.06.2016№ 01065-000214386-014,справаА-22481).
2.Гімназії«Києво-Мо7илянсь ий оле7ім»
II —IIIстпенівДеснянсь о7орайонміста
Києва:

8
9 âåðåñíÿ 2016 ð.
¹96(4866)

ÄÎÊÓÌÅÍÒ

2.1.Ви онватиобов’яз иземле ориствачавідповіднодостатті96Земельно7о оде сУ раїни.
2.2.Питаннямайновихвідносинвирішвативстановленомпоряд .
2.3.Питанняпайовоїчастіта ладення
зДепартаментоме ономі итаінвестиційвионавчо7оор7анКиївсь оїмісь оїради(Київсь оїмісь оїдержавноїадміністрації)до7оворпропайовчастьвирішвативпорядтавипад ах,встановленихза онодавством.
2.4.Забезпечитивільнийдостпдляпроладаннянових,ремонттае сплатаціїіснючихінженернихмережіспорд,щознаходятьсявмежахземельноїділян и.
2.5.Уразінеобхідностіпроведенняре онстр ціїчиново7обдівництвапитанняоформленнядозвільноїтапрое тно- ошторисноїдоментаціївирішвативпоряд ,визначеномза онодавствомУ раїни.

2.6.Вжитизаходівщододержавноїреєстраціїправапостійно7о ористванняземельною
ділян оюпоряд ,встановленомЗа оном
У раїни«Продержавнреєстраціюречових
правнанерхомемайнотаїхобтяжень».
2.7.Ви онативимо7и,ви ладенівлистах
Департаментмістобдваннятаархіте три
від01.04.2016№ 4436/0/01/19-16,Головно7о
правлінняДерж7ео адастрм.Києвівід
12.04.2016№ 178/41-16.
3.Попередитиземле ориствача,щоправо ористванняземельноюділян оюможе
бтиприпиненовідповіднодовимо7статей
141,143Земельно7о оде сУ раїни.
4.Контрользави онаннямцьо7орішення
по ластинапостійн омісіюКиївсь оїмісь ої
радизпитаньмістобдвання,архіте трита
земле ориствання.
Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці Поправці Ярославі Юріївні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд
на вул. Радистів, 72Gа у Деснянському районі м. Києва

ноїділян ивідповіднодовимо7статті91Земельно7о оде сУ раїни.
3.2.Питанняпайовоїчастіта ладення
зДепартаментоме ономі итаінвестиційвионавчо7оор7анКиївсь оїмісь оїради(Київсь оїмісь оїдержавноїадміністрації)до7оворпропайовчастьвирішвативпорядтавипад ах,встановленихза онодавством.
3.3.Ви онативимо7и,ви ладенівлистах
Департаментмістобдваннятаархіте три
від16.06.2015№ 7404/0/12/19-15,Головно7о
правлінняДерж7ео адастрм.Києвівід
03.07.2015№ 19-26-7777.2-413/20-15.
3.4.Забезпечитивільнийдостпдляпроладаннянових,ремонттае сплатаціїіснючихінженернихмережіспорд,щознаходятьсявмежахземельноїділян и.
3.5.Ви онватимовизабдовиземельної
ділян из7іднозмістобдівнимимовамиіобмеженнямищодозабдовитадо ментами,

щодаютьправонави онанняпід7отовчихтабдівельнихробіт,одержанимивстановленомпоряд .
3.6.Питаннямайновихвідносинвирішвативстановленомпоряд .
3.7.Вжитизаходівщододержавноїреєстраціїправавласностіназемельнділян поряд ,встановленомЗа ономУ раїни«Про
державнреєстраціюречовихправнанерхомемайнотаїхобтяжень».
4.Попередитивласни аземельноїділян и,
щоправовласностіназемлюможебтиприпиненовипад ах,передбаченихстаттями
140,143Земельно7о оде сУ раїни.
5.Контрользави онаннямцьо7орішення
по ластинапостійн омісіюКиївсь оїмісь ої
радизпитаньмістобдвання,архіте трита
земле ориствання.
Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці Максимовій Лідії Антонівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд
у пров. 4Gму Садовому, 15 у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 939/939 від 28 липня 2016 року

Рішення Київської міської ради № 941/941 від 28 липня 2016 року

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

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесенG
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власG
ності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розG
глянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

ВИРІШИЛА:

1.Затвердитипрое тземлестроющодо
відведенняземельноїділян и7ромадянціПоправціЯрославіЮріївнідлябдівництватаобсл7овванняжило7обдин ,7осподарсь их
бдівельіспорднавл.Радистів,72-аДеснянсь омрайонім.Києва( ате7оріяземель —
земліжитловоїта7ромадсь оїзабдови,справаА-21777).
2.Передати7ромадянціПоправціЯрославі
Юріївні,замовиви онанняпн т3цьо7орішення,приватнвласністьземельнділян 
площею 0,1000 7а ( адастровий номер
8000000000:62:477:0019)длябдівництвата
обсл7овванняжило7обдин ,7осподарсь ихбдівельіспорднавл.Радистів,72-а
Деснянсь омрайонім.Києваізземель омнальноївласностітериторіальної7ромади
містаКиєва.
3.ГромадянціПоправціЯрославіЮріївні:
3.1.Ви онватиобов’яз ивласни аземельноїділян ивідповіднодовимо7статті91Земельно7о оде сУ раїни.
3.2.Питанняпайовоїчастіта ладення
зДепартаментоме ономі итаінвестиційвионавчо7оор7анКиївсь оїмісь оїради(Київсь оїмісь оїдержавноїадміністрації)до7оворпропайовчастьвирішвативпорядтавипад ах,встановленихза онодавством.
3.3.Ви онативимо7и,ви ладенівлистах
Департаментмістобдваннятаархіте три

від16.06.2015№ 7413/0/12/19-15,Головно7о
правлінняДержзема7ентствам.Києвівід
15.06.2015№ 19-26-0.3-8782/2-15.
3.4.Забезпечитивільнийдостпдляпроладаннянових,ремонттае сплатаціїіснючихінженернихмережіспорд,щознаходятьсявмежахземельноїділян и.
3.5.Ви онватимовизабдовиземельної
ділян из7іднозмістобдівнимимовамиіобмеженнямищодозабдовитадо ментами,
щодаютьправонави онанняпід7отовчихтабдівельнихробіт,одержанимивстановленомпоряд .
3.6.Питаннямайновихвідносинвирішвативстановленомпоряд .
3.7.Вжитизаходівщододержавноїреєстраціїправавласностіназемельнділян поряд ,встановленомЗа ономУ раїни«Про
державнреєстраціюречовихправнанерхомемайнотаїхобтяжень».
4.Попередитивласни аземельноїділян и,
щоправовласностіназемлюможебтиприпиненовипад ах,передбаченихстаттями
140,143Земельно7о оде сУ раїни.
5.Контрользави онаннямцьо7орішення
по ластинапостійн омісіюКиївсь оїмісь ої
радизпитаньмістобдвання,архіте трита
земле ориствання.
Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину Зайку Олександру Яковичу
у приватну власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Радистів, 72 у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 940/940 від 28 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.Затвердитипрое тземлестроющодо
відведенняземельноїділян и7ромадянин
Зай Оле сандрЯ овичдлябдівництвата
обсл7овванняжило7обдин ,7осподарсь ихбдівельіспорднавл.Радистів,72
Деснянсь омрайонім.Києва( ате7оріяземель —земліжитловоїта7ромадсь оїзабдови,справаА-21778).
2.Передати7ромадянинЗай Оле сандр
Я ович,замовиви онанняпн т3цьо7о

рішення,приватнвласністьземельнділянплощею0,10007а( адастровийномер
8000000000:62:477:0020)длябдівництвата
обсл7овванняжило7обдин ,7осподарсь ихбдівельіспорднавл.Радистів,72
Деснянсь омрайонім.Києваізземель омнальноївласностітериторіальної7ромади
містаКиєва.
3.ГромадянинЗай Оле сандрЯ ович:
3.1.Ви онватиобов’яз ивласни аземель-

1.Внестизмінивпн т11додат адорішенняКиївсь оїмісь оїрадивід02.04.2015
№ 316/1181«Пронаданнядозволівнарозробленняпрое тівземлестроющодовідведенняземельнихділяно 7ромадянам —членам
сімейза7иблих иян —ГероївНебесноїСотні
вс.Би івняДеснянсь омрайонім.Києва
длябдівництватаобсл7овванняжитловихбдин ів,7осподарсь ихбдівельіспорд»,асаме:слово«Анатоліївна»замінитисловом«Антонівна».
2.Затвердитипрое тземлестроющодо
відведенняземельноїділян и7ромадянціМа симовійЛідіїАнтонівнідлябдівництватаобсл7овванняжило7обдин ,7осподарсь их
бдівельіспордпров.4-мСадовом,15
Деснянсь омрайонім.Києва( ате7оріяземель —земліжитловоїта7ромадсь оїзабдови,справаА-21780).
3.Передати7ромадянціМа симовійЛідіїАнтонівні,замовиви онанняпн т4цьо7орішення,приватнвласністьземельнділян 
площею 0,1000 7а ( адастровий номер
8000000000:62:499:0023)длябдівництвата
обсл7овванняжило7обдин ,7осподарсь ихбдівельіспордпров.4-мСадовом,15Деснянсь омрайонім.Києваізземель омнальноївласностітериторіальної7ромадимістаКиєва.
4.ГромадянціМа симовійЛідіїАнтонівні:
4.1.Ви онватиобов’яз ивласни аземельноїділян ивідповіднодовимо7статті91Земельно7о оде сУ раїни.
4.2.Питанняпайовоїчастіта ладенняз
Департаментоме ономі итаінвестиційви онавчо7оор7анКиївсь оїмісь оїради(Київ-

сь оїмісь оїдержавноїадміністрації)до7оворпропайовчастьвирішвативпоряд та
випад ах,встановленихза онодавством.
4.3.Ви онативимо7и,ви ладенівлистах
Департаментмістобдваннятаархіте три
від02.07.2015№ 8222/0/12/19-15,Головно7оправлінняДерж7ео адастрм.Києвівід
09.07.2015№ 19-26-7777.3-739/20-15.
4.4.Забезпечитивільнийдостпдляпроладаннянових,ремонттае сплатаціїіснючихінженернихмережіспорд,щознаходятьсявмежахземельноїділян и.
4.5.Ви онватимовизабдовиземельної
ділян из7іднозмістобдівнимимовамиіобмеженнямищодозабдовитадо ментами,
щодаютьправонави онанняпід7отовчихтабдівельнихробіт,одержанимивстановленомпоряд .
4.6.Питаннямайновихвідносинвирішвативстановленомпоряд .
4.7.Вжитизаходівщододержавноїреєстраціїправавласностіназемельнділян поряд ,встановленомЗа ономУ раїни«Про
державнреєстраціюречовихправнанерхомемайнотаїхобтяжень».
5.Попередитивласни аземельноїділян и,
щоправовласностіназемлюможебтиприпиненовипад ах,передбаченихстаттями
140,143Земельно7о оде сУ раїни.
6.Контрользави онаннямцьо7орішення
по ластинапостійн омісіюКиївсь оїмісь ої
радизпитаньмістобдвання,архіте трита
земле ориствання.
Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці Козирєвій Олені Іванівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд
на вул. Радистів, 82 у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 942/942 від 28 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.Затвердитипрое тземлестроющодо
відведенняземельноїділян и7ромадянціКозирєвійОленіІванівнідлябдівництватаобсл7овванняжило7обдин ,7осподарсь ихбдівельіспорднавл.Радистів,82Деснянсь омрайонім.Києва( ате7оріяземель —

земліжитловоїта7ромадсь оїзабдови,справаА-21766).
2.Передати7ромадянціКозирєвійОленіІванівні,замовиви онанняпн т3цьо7орішення,приватнвласністьземельнділян 
площею 0,1000 7а ( адастровий номер

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
8000000000:62:477:0010)длябдівництвата
обсл7овванняжило7обдин ,7осподарсь ихбдівельіспорднавл.Радистів,82
Деснянсь омрайонім.Києваізземель омнальноївласностітериторіальної7ромади
містаКиєва.
3.ГромадянціКозирєвійОленіІванівні:
3.1.Ви онватиобов’яз ивласни аземельноїділян ивідповіднодовимо7статті91Земельно7о оде сУ раїни.
3.2.Питанняпайовоїчастіта ладенняз
Департаментоме ономі итаінвестиційви онавчо7оор7анКиївсь оїмісь оїради(Київсь оїмісь оїдержавноїадміністрації)до7оворпропайовчастьвирішвативпоряд та
випад ах,встановленихза онодавством.
3.3.Ви онативимо7и,ви ладенівлистах
Департаментмістобдваннятаархіте три
від16.06.2015№ 7407/0/12/19-15,Головно7о
правлінняДержзема7ентствам.Києвівід
15.06.2015№ 19-26-0.3-8794/2-15.
3.4.Забезпечитивільнийдостпдляпроладаннянових,ремонттае сплатаціїіснючихінженернихмережіспорд,щознаходятьсявмежахземельноїділян и.

3.5.Ви онватимовизабдовиземельної
ділян из7іднозмістобдівнимимовамиіобмеженнямищодозабдовитадо ментами,
щодаютьправонави онанняпід7отовчихтабдівельнихробіт,одержанимивстановленомпоряд .
3.6.Питаннямайновихвідносинвирішвативстановленомпоряд .
3.7.Вжитизаходівщододержавноїреєстраціїправавласностіназемельнділян поряд ,встановленомЗа ономУ раїни«Про
державнреєстраціюречовихправнанерхомемайнотаїхобтяжень».
4.Попередитивласни аземельноїділяни,щоправовласностіназемлюможебти припинено  випад ах, передбачених
статтями140,143Земельно7о оде сУ раїни.
5.Контрользави онаннямцьо7орішення
по ластинапостійн омісіюКиївсь оїмісь ої
радизпитаньмістобдвання,архіте трита
земле ориствання.

9 âåðåñíÿ 2016 ð.
¹96(4866)

ділян из7іднозмістобдівнимимовамиіобмеженнямищодозабдовитадо ментами,
щодаютьправонави онанняпід7отовчихтабдівельнихробіт,одержанимивстановленомпоряд .
3.6.Питаннямайновихвідносинвирішвативстановленомпоряд .
3.7.Вжитизаходівщододержавноїреєстраціїправавласностіназемельнділян поряд ,встановленомЗа ономУ раїни«Про
державнреєстраціюречовихправнанерхомемайнотаїхобтяжень».
4.Попередитивласни аземельноїділян и,
щоправовласностіназемлюможебтиприпиненовипад ах,передбаченихстаттями
140,143Земельно7о оде сУ раїни.
5.Контрользави онаннямцьо7орішення
по ластинапостійн омісіюКиївсь оїмісь ої
радизпитаньмістобдвання,архіте трита
земле ориствання.
Київський міський голова
В. Кличко

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці Плехановій Інні Олександрівні
у приватну власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Лазурній, 8 у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 943/943 від 28 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.Затвердитипрое тземлестроющодо
відведенняземельноїділян и7ромадянціПлехановійІнніОле сандрівнідлябдівництвата
обсл7овванняжило7обдин ,7осподарсь ихбдівельіспорднавл.Лазрній,8
Деснянсь омрайонім.Києва( ате7оріяземель —земліжитловоїта7ромадсь оїзабдови,справаА-21764).
2.Передати7ромадянціПлехановійІнніОле сандрівні,замовиви онанняпн т3цьо7о
рішення,приватнвласністьземельнділянплощею0,10007а( адастровийномер
8000000000:62:477:0004)длябдівництвата
обсл7овванняжило7обдин ,7осподарсь ихбдівельіспорднавл.Лазрній,8
Деснянсь омрайонім.Києваізземель омнальноївласностітериторіальної7ромади
містаКиєва.
3.ГромадянціПлехановійІнніОле сандрівні:
3.1.Ви онватиобов’яз ивласни аземельноїділян ивідповіднодовимо7статті91Земельно7о оде сУ раїни.
3.2.Питанняпайовоїчастіта ладенняз
Департаментоме ономі итаінвестиційви онавчо7оор7анКиївсь оїмісь оїради(Київсь оїмісь оїдержавноїадміністрації)до7оворпропайовчастьвирішвативпоряд та
випад ах,встановленихза онодавством.
3.3.Ви онативимо7и,ви ладенівлистах
Департаментмістобдваннятаархіте три

мнальноївласностітериторіальної7ромади
містаКиєва.
3.ГромадянціЯремен оНадіїІванівні:
3.1.Ви онватиобов’яз ивласни аземельноїділян ивідповіднодовимо7статті91Земельно7о оде сУ раїни.
3.2.Питанняпайовоїчастіта ладення
зДепартаментоме ономі итаінвестиційвионавчо7оор7анКиївсь оїмісь оїради(Київсь оїмісь оїдержавноїадміністрації)до7оворпропайовчастьвирішвативпорядтавипад ах,встановленихза онодавством.
3.3.Ви онативимо7и,ви ладенівлистах
Департаментмістобдваннятаархіте три
від16.06.2015№ 7416/0/12/19-15,Головно7о
правлінняДержзема7ентствам.Києвівід
15.06.2015№ 19-26-0.3-8796/2-15.
3.4.Забезпечитивільнийдостпдляпроладаннянових,ремонттае сплатаціїіснючихінженернихмережіспорд,щознаходятьсявмежахземельноїділян и.
3.5.Ви онватимовизабдовиземельної
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від18.06.2015№ 7611/0/12/19-15,Головно7о
правлінняДерж7ео адастрм.Києвівід
03.07.2015№ 19-26-7777.3-412/20-15.
3.4.Забезпечитивільнийдостпдляпроладаннянових,ремонттае сплатаціїіснючихінженернихмережіспорд,щознаходятьсявмежахземельноїділян и.
3.5.Ви онватимовизабдовиземельної
ділян из7іднозмістобдівнимимовамиіобмеженнямищодозабдовитадо ментами,
щодаютьправонави онанняпід7отовчихтабдівельнихробіт,одержанимивстановленомпоряд .
3.6.Питаннямайновихвідносинвирішвативстановленомпоряд .
3.7.Вжитизаходівщододержавноїреєстраціїправавласностіназемельнділян поряд ,встановленомЗа ономУ раїни«Про
державнреєстраціюречовихправнанерхомемайнотаїхобтяжень».
4.Попередитивласни аземельноїділян и,
щоправовласностіназемлюможебтиприпиненовипад ах,передбаченихстаттями
140,143Земельно7о оде сУ раїни.
5.Контрользави онаннямцьо7орішення
по ластинапостійн омісіюКиївсь оїмісь ої
радизпитаньмістобдвання,архіте трита
земле ориствання.
Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці Яременко Надії Іванівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд
на вул. Лазурній, 6 у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 944/944 від 28 липня 2016 року

Про передачу громадянці Шаповал Катерині Петрівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд
на вул. Лазурній, 10 у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 945/945 від 28 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.Затвердитипрое тземлестроющодо
відведенняземельноїділян и7ромадянціШаповалКатериніПетрівнідлябдівництватаобсл7овванняжило7обдин ,7осподарсь их
бдівельіспорднавл.Лазрній,10Деснянсь омрайонім.Києва( ате7оріяземель —
земліжитловоїта7ромадсь оїзабдови,справаА-21760).
2.Передати7ромадянціШаповалКатериніПетрівні,замовиви онанняпн т3цьо7орішення,приватнвласністьземельнділян 
площею 0,1000 7а ( адастровий номер
8000000000:62:477:0017)длябдівництвата
обсл7овванняжило7обдин ,7осподарсь ихбдівельіспорднавл.Лазрній,10
Деснянсь омрайонім.Києваізземель омнальноївласностітериторіальної7ромади
містаКиєва.
3.ГромадянціШаповалКатериніПетрівні:
3.1.Ви онватиобов’яз ивласни аземельноїділян ивідповіднодовимо7статті91Земельно7о оде сУ раїни.
3.2.Питанняпайовоїчастіта ладення
зДепартаментоме ономі итаінвестиційвионавчо7оор7анКиївсь оїмісь оїради(Київсь оїмісь оїдержавноїадміністрації)до7оворпропайовчастьвирішвативпорядтавипад ах,встановленихза онодавством.
3.3.Ви онативимо7и,ви ладенівлистах
Департаментмістобдваннятаархіте три

від16.06.2015№ 7411/0/12/19-15,Головно7о
правлінняДержзема7ентствам.Києвівід
15.06.2015№ 19-26-0.3-8790/2-15.
3.4.Забезпечитивільнийдостпдляпроладаннянових,ремонттае сплатаціїіснючихінженернихмережіспорд,щознаходятьсявмежахземельноїділян и.
3.5.Ви онватимовизабдовиземельної
ділян из7іднозмістобдівнимимовамиіобмеженнямищодозабдовитадо ментами,
щодаютьправонави онанняпід7отовчихтабдівельнихробіт,одержанимивстановленомпоряд .
3.6.Питаннямайновихвідносинвирішвативстановленомпоряд .
3.7.Вжитизаходівщододержавноїреєстраціїправавласностіназемельнділян поряд ,встановленомЗа ономУ раїни«Про
державнреєстраціюречовихправнанерхомемайнотаїхобтяжень».
4.Попередитивласни аземельноїділян и,
щоправовласностіназемлюможебтиприпиненовипад ах,передбаченихстаттями
140,143Земельно7о оде сУ раїни.
5.Контрользави онаннямцьо7орішення
по ластинапостійн омісіюКиївсь оїмісь ої
радизпитаньмістобдвання,архіте трита
земле ориствання.
Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину Провотару Анатолію Андрійовичу
у приватну власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд у пров. 2Gму Сосновому, 16 у Деснянському районі
м. Києва
Рішення Київської міської ради № 946/946 від 28 липня 2016 року

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

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

ВИРІШИЛА:

ВИРІШИЛА:

1.Затвердитипрое тземлестроющодо
відведенняземельноїділян и7ромадянціЯремен оНадіїІванівнідлябдівництватаобсл7овванняжило7обдин ,7осподарсь ихбдівельіспорднавл.Лазрній,6Деснянсь омрайонім.Києва( ате7оріяземель —
земліжитловоїта7ромадсь оїзабдови,справаА-21768).

2.Передати7ромадянціЯремен оНадіїІванівні,замовиви онанняпн т3цьо7орішення,приватнвласністьземельнділян 
площею 0,1000 7а ( адастровий номер
8000000000:62:477:0002)длябдівництвата
обсл7овванняжило7обдин ,7осподарсь ихбдівельіспорднавл.Лазрній,6
Деснянсь омрайонім.Києваізземель о-

1.Затвердитипрое тземлестроющодо
відведенняземельноїділян и7ромадянин
ПровотарАнатоліюАндрійовичдлябдівництватаобсл7овванняжило7обдин ,7осподарсь ихбдівельіспордпров.2-мСосновом,16Деснянсь омрайонім.Києва
( ате7оріяземель —земліжитловоїта7ромадсь оїзабдови,справаА-21730).

2.Передати7ромадянинПровотарАнатоліюАндрійович,замовиви онанняпн т3
цьо7орішення,приватнвласністьземельнділян площею0,10007а( адастровийномер8000000000:62:504:0008)длябдівництватаобсл7овванняжило7обдин ,7осподарсь ихбдівельіспордпров.2-мСосновом,16Деснянсь омрайонім.Києваіз
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земель омнальноївласностітериторіальної
7ромадимістаКиєва.
3.ГромадянинПровотарАнатоліюАндрійович:
3.1.Ви онватиобов’яз ивласни аземельноїділян ивідповіднодовимо7статті91Земельно7о оде сУ раїни.
3.2.Питанняпайовоїчастіта ладенняз
Департаментоме ономі итаінвестиційви онавчо7оор7анКиївсь оїмісь оїради(Київсь оїмісь оїдержавноїадміністрації)до7оворпропайовчастьвирішвативпоряд та
випад ах,встановленихза онодавством.
3.3.Ви онативимо7и,ви ладенівлистах
Департаментмістобдваннятаархіте три
від30.09.2013№ 17422/0/12/19-13,Головно7оправлінняДерж7ео адастрм.Києвівід
02.07.2015№ 19-26-7777.3-373/20-15.
3.4.Забезпечитивільнийдостпдляпроладаннянових,ремонттае сплатаціїіснючихінженернихмережіспорд,щознаходятьсявмежахземельноїділян и.
3.5.Ви онватимовизабдовиземельної

ділян из7іднозмістобдівнимимовамиіобмеженнямищодозабдовитадо ментами,
щодаютьправонави онанняпід7отовчихтабдівельнихробіт,одержанимивстановленомпоряд .
3.6.Питаннямайновихвідносинвирішвативстановленомпоряд .
3.7.Вжитизаходівщододержавноїреєстраціїправавласностіназемельнділян поряд ,встановленомЗа ономУ раїни«Про
державнреєстраціюречовихправнанерхомемайнотаїхобтяжень».
4.Попередитивласни аземельноїділян и,
щоправовласностіназемлюможебтиприпиненовипад ах,передбаченихстаттями
140,143Земельно7о оде сУ раїни.
5.Контрользави онаннямцьо7орішення
по ластинапостійн омісіюКиївсь оїмісь ої
радизпитаньмістобдвання,архіте трита
земле ориствання.

Рішення Київської міської ради № 947/947 від 28 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
від16.06.2015№ 7408/0/12/19-15,Головно7о
правлінняДержзема7ентствам.Києвівід
15.06.2015№ 19-26-0.3-8783/2-15.
3.4.Забезпечитивільнийдостпдляпроладаннянових,ремонттае сплатаціїіснючихінженернихмережіспорд,щознаходятьсявмежахземельноїділян и.
3.5.Ви онватимовизабдовиземельної
ділян из7іднозмістобдівнимимовамиіобмеженнямищодозабдовитадо ментами,
щодаютьправонави онанняпід7отовчихтабдівельнихробіт,одержанимивстановленомпоряд .
3.6.Питаннямайновихвідносинвирішвативстановленомпоряд .
3.7.Вжитизаходівщододержавноїреєстраціїправавласностіназемельнділян поряд ,встановленомЗа ономУ раїни«Про
державнреєстраціюречовихправнанерхомемайнотаїхобтяжень».
4.Попередитивласни аземельноїділян и,
щоправовласностіназемлюможебтиприпиненовипад ах,передбаченихстаттями
140,143Земельно7о оде сУ раїни.
5.Контрользави онаннямцьо7орішення
по ластинапостійн омісіюКиївсь оїмісь ої
радизпитаньмістобдвання,архіте трита
земле ориствання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці Мовчан Валентині Іванівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд
на вул. Радистів, 76 у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 949/949 від 28 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.Затвердитипрое тземлестроющодо
відведенняземельноїділян и7ромадянціМовчанВалентиніІванівнідлябдівництватаобсл7овванняжило7обдин ,7осподарсь их
бдівельіспорднавл.Радистів,76Деснянсь омрайонім.Києва( ате7оріяземель —
земліжитловоїта7ромадсь оїзабдови,справаА-21767).
2.Передати7ромадянціМовчанВалентині
Іванівні,замовиви онанняпн т3цьо7орішення,приватнвласністьземельнділян 
площею 0,1000 7а ( адастровий номер
8000000000:62:477:0008)длябдівництвата
обсл7овванняжило7обдин ,7осподарсь ихбдівельіспорднавл.Радистів,76
Деснянсь омрайонім.Києваізземель омнальноївласностітериторіальної7ромади
містаКиєва.
3.ГромадянціМовчанВалентиніІванівні:
3.1.Ви онватиобов’яз ивласни аземельноїділян ивідповіднодовимо7статті91Земельно7о оде сУ раїни.
3.2.Питанняпайовоїчастіта ладення
зДепартаментоме ономі итаінвестиційвионавчо7оор7анКиївсь оїмісь оїради(Київсь оїмісь оїдержавноїадміністрації)до7оворпропайовчастьвирішвативпорядтавипад ах,встановленихза онодавством.
3.3.Ви онативимо7и,ви ладенівлистах
Департаментмістобдваннятаархіте три

від16.06.2015№ 7403/0/12/19-15,Головно7о
правлінняДержзема7ентствам.Києвівід
15.06.2015№ 19-26-0.3-8784/2-15.
3.4.Забезпечитивільнийдостпдляпроладаннянових,ремонттае сплатаціїіснючихінженернихмережіспорд,щознаходятьсявмежахземельноїділян и.
3.5.Ви онватимовизабдовиземельної
ділян из7іднозмістобдівнимимовамиіобмеженнямищодозабдовитадо ментами,
щодаютьправонави онанняпід7отовчихтабдівельнихробіт,одержанимивстановленомпоряд .
3.6.Питаннямайновихвідносинвирішвативстановленомпоряд .
3.7.Вжитизаходівщододержавноїреєстраціїправавласностіназемельнділян поряд ,встановленомЗа ономУ раїни«Про
державнреєстраціюречовихправнанерхомемайнотаїхобтяжень».
4.Попередитивласни аземельноїділян и,
щоправовласностіназемлюможебтиприпиненовипад ах,передбаченихстаттями
140,143Земельно7о оде сУ раїни.
5.Контрользави онаннямцьо7орішення
по ластинапостійн омісіюКиївсь оїмісь ої
радизпитаньмістобдвання,архіте трита
земле ориствання.
Київський міський голова
В. Кличко

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці Бондаревій Світлані Вікторівні
у приватну власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Лазурній, 16 у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 948/948 від 28 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.Затвердитипрое тземлестроющодо
відведенняземельноїділян и7ромадянціБондаревійСвітланіВі торівнідлябдівництвата
обсл7овванняжило7обдин ,7осподарсь ихбдівельіспорднавл.Лазрній,16
Деснянсь омрайонім.Києва( ате7оріяземель —земліжитловоїта7ромадсь оїзабдови,справаА-21774).
2.Передати7ромадянціБондаревійСвітланіВі торівні,замовиви онанняпн т3цьо-

щодаютьправонави онанняпід7отовчихтабдівельнихробіт,одержанимивстановленомпоряд .
3.6.Питаннямайновихвідносинвирішвативстановленомпоряд .
3.7.Вжитизаходівщододержавноїреєстраціїправавласностіназемельнділян поряд ,встановленомЗа ономУ раїни«Про
державнреєстраціюречовихправнанерхомемайнотаїхобтяжень».
4.Попередитивласни аземельноїділян и,
щоправовласностіназемлюможебтиприпиненовипад ах,передбаченихстаттями
140,143Земельно7о оде сУ раїни.
5.Контрользави онаннямцьо7орішення
по ластинапостійн омісіюКиївсь оїмісь ої
радизпитаньмістобдвання,архіте трита
земле ориствання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці Пасхаліній Світлані Василівні
у приватну власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Лазурній, 18 у Деснянському районі м. Києва

1.Затвердитипрое тземлестроющодо
відведенняземельноїділян и7ромадянціПасхалінійСвітланіВасилівнідлябдівництвата
обсл7овванняжило7обдин ,7осподарсь ихбдівельіспорднавл.Лазрній,18
Деснянсь омрайонім.Києва( ате7оріяземель —земліжитловоїта7ромадсь оїзабдови,справаА-21765).
2.Передати7ромадянціПасхалінійСвітлані
Василівні,замовиви онанняпн т3цьо7о
рішення,приватнвласністьземельнділянплощею0,10007а( адастровийномер
8000000000:62:477:0018)длябдівництвата
обсл7овванняжило7обдин ,7осподарсь ихбдівельіспорднавл.Лазрній,18
Деснянсь омрайонім.Києваізземель омнальноївласностітериторіальної7ромади
містаКиєва.
3.ГромадянціПасхалінійСвітланіВасилівні:
3.1.Ви онватиобов’яз ивласни аземельноїділян ивідповіднодовимо7статті91Земельно7о оде сУ раїни.
3.2.Питанняпайовоїчастіта ладенняз
Департаментоме ономі итаінвестиційви онавчо7оор7анКиївсь оїмісь оїради(Київсь оїмісь оїдержавноїадміністрації)до7оворпропайовчастьвирішвативпоряд та
випад ах,встановленихза онодавством.
3.3.Ви онативимо7и,ви ладенівлистах
Департаментмістобдваннятаархіте три

3.1.Ви онватиобов’яз ивласни аземельноїділян ивідповіднодовимо7статті91Земельно7о оде сУ раїни.
3.2.Питанняпайовоїчастіта ладенняз
Департаментоме ономі итаінвестиційви онавчо7оор7анКиївсь оїмісь оїради(Київсь оїмісь оїдержавноїадміністрації)до7оворпропайовчастьвирішвативпоряд та
випад ах,встановленихза онодавством.
3.3.Ви онативимо7и,ви ладенівлистах
Департаментмістобдваннятаархіте три
від16.06.2015№ 7417/0/12/19-15,Головно7о
правлінняДержзема7ентствам.Києвівід
15.06.2015№ 19-26-0.3-8789/2-15.
3.4.Забезпечитивільнийдостпдляпроладаннянових,ремонттае сплатаціїіснючихінженернихмережіспорд,щознаходятьсявмежахземельноїділян и.
3.5.Ви онватимовизабдовиземельної
ділян из7іднозмістобдівнимимовамиіобмеженнямищодозабдовитадо ментами,

7орішення,приватнвласністьземельнділян площею0,10007а( адастровийномер
8000000000:62:477:0005)длябдівництвата
обсл7овванняжило7обдин ,7осподарсь ихбдівельіспорднавл.Лазрній,16
Деснянсь омрайонім.Києваізземель омнальноївласностітериторіальної7ромади
містаКиєва.
3.ГромадянціБондаревійСвітланіВі торівні:

Про передачу громадянці Свіщенко Світлані Павлівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд
на вул. Лазурній, 14 у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 950/950 від 28 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.Затвердитипрое тземлестроющодо
відведенняземельноїділян и7ромадянціСвіщен оСвітланіПавлівнідлябдівництватаобсл7овванняжило7обдин ,7осподарсь их
бдівельіспорднавл.Лазрній,14Деснянсь омрайонім.Києва( ате7оріяземель —
земліжитловоїта7ромадсь оїзабдови,справаА-21776).
2.Передати7ромадянціСвіщен оСвітлані
Павлівні,замовиви онанняпн т3цьо7о
рішення,приватнвласністьземельнділянплощею0,10007а( адастровийномер

8000000000:62:477:0003)длябдівництвата
обсл7овванняжило7обдин ,7осподарсь ихбдівельіспорднавл.Лазрній,14
Деснянсь омрайонім.Києваізземель омнальноївласностітериторіальної7ромади
містаКиєва.
3.ГромадянціСвіщен оСвітланіПавлівні:
3.1.Ви онватиобов’яз ивласни аземельноїділян ивідповіднодовимо7статті91Земельно7о оде сУ раїни.
3.2.Питанняпайовоїчастіта ладенняз
Департаментоме ономі итаінвестиційви о-

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
навчо7оор7анКиївсь оїмісь оїради(Київсь оїмісь оїдержавноїадміністрації)до7оворпропайовчастьвирішвативпоряд та
випад ах,встановленихза онодавством.
3.3.Ви онативимо7и,ви ладенівлистах
Департаментмістобдваннятаархіте три
від16.06.2015№ 7410/0/12/19-15,Головно7о
правлінняДержзема7ентствам.Києвівід
15.06.2015№ 19-26-0.3-8786/2-15.
3.4.Забезпечитивільнийдостпдляпроладаннянових,ремонттае сплатаціїіснючихінженернихмережіспорд,щознаходятьсявмежахземельноїділян и.
3.5.Ви онватимовизабдовиземельної
ділян из7іднозмістобдівнимимовамиіобмеженнямищодозабдовитадо ментами,
щодаютьправонави онанняпід7отовчихтабдівельнихробіт,одержанимивстановленомпоряд .

3.6.Питаннямайновихвідносинвирішвативстановленомпоряд .
3.7.Вжитизаходівщододержавноїреєстраціїправавласностіназемельнділян поряд ,встановленомЗа ономУ раїни«Про
державнреєстраціюречовихправнанерхомемайнотаїхобтяжень».
4.Попередитивласни аземельноїділяни,щоправовласностіназемлюможебти припинено  випад ах, передбачених
статтями140,143Земельно7о оде сУ раїни.
5.Контрользави онаннямцьо7орішення
по ластинапостійн омісіюКиївсь оїмісь ої
радизпитаньмістобдвання,архіте трита
земле ориствання.
Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину Шарію Володимиру Павловичу
у приватну власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд у 5Gму пров. Садовому, 5 у Деснянському районі
м. Києва
Рішення Київської міської ради № 951/951 від 28 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.Затвердитипрое тземлестроющодо
відведенняземельноїділян и7ромадянинШаріюВолодимирПавловичдлябдівництва
таобсл7овванняжило7обдин ,7осподарсь ихбдівельіспорд5-мпров.Садовом,5Деснянсь омрайонім.Києва( ате7оріяземель —земліжитловоїта7ромадсь ої
забдови,справаА-21716).
2.Передати7ромадянинШаріюВолодимирПавлович,замовиви онанняпн т3
цьо7орішення,приватнвласністьземельнділян площею0,10007а( адастровийномер8000000000:62:504:0012)длябдівництватаобсл7овванняжило7обдин ,7осподарсь ихбдівельіспорд5-мпров.Садовом,5Деснянсь омрайонім.Києваізземель омнальноївласностітериторіальної7ромадимістаКиєва.
3.ГромадянинШаріюВолодимирПавлович:
3.1.Ви онватиобов’яз ивласни аземельноїділян ивідповіднодовимо7статті91Земельно7о оде сУ раїни.
3.2.Питанняпайовоїчастіта ладенняз
Департаментоме ономі итаінвестиційви онавчо7оор7анКиївсь оїмісь оїради(Київсь оїмісь оїдержавноїадміністрації)до7оворпропайовчастьвирішвативпоряд та
випад ах,встановленихза онодавством.
3.3.Ви онативимо7и,ви ладенівлистах
Департаментмістобдваннятаархіте три

від30.09.2013№ 17434/0/12/19-13,Головно7оправлінняДерж7ео адастрм.Києвівід
02.07.2015№ 19-26-7777.2-355/20-15.
3.4.Забезпечитивільнийдостпдляпроладаннянових,ремонттае сплатаціїіснючихінженернихмережіспорд,щознаходятьсявмежахземельноїділян и.
3.5.Ви онватимовизабдовиземельної
ділян из7іднозмістобдівнимимовамиіобмеженнямищодозабдовитадо ментами,
щодаютьправонави онанняпід7отовчихтабдівельнихробіт,одержанимивстановленомпоряд .
3.6.Питаннямайновихвідносинвирішвативстановленомпоряд .
3.7.Вжитизаходівщододержавноїреєстраціїправавласностіназемельнділян поряд ,встановленомЗа ономУ раїни«Про
державнреєстраціюречовихправнанерхомемайнотаїхобтяжень».
4.Попередитивласни аземельноїділян и,
щоправовласностіназемлюможебтиприпиненовипад ах,передбаченихстаттями
140,143Земельно7о оде сУ раїни.
5.Контрользави онаннямцьо7орішення
по ластинапостійн омісіюКиївсь оїмісь ої
радизпитаньмістобдвання,архіте трита
земле ориствання.
Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці Лукичевій Ірині Володимирівні
у приватну власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд у 4Gму пров. Садовому, 4 у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 952/952 від 28 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесенG
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власG
ності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розG
глянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.ВнестизміниврішенняКиївсь оїмісь ої
радивід05.03.2015№ 246/1111«Пронаданнядозволнарозробленняпрое тземлестроющодовідведенняземельноїділян и7ромадянціЛ ічевійІриніВолодимирівні4-мпров.
Садовом,4Деснянсь омрайонім.Києва
длябдівництватаобсл7овванняжитлово7обдин ,7осподарсь ихбдівельіспорд»,
асаме:слово«Л ічевій»замінитисловом«Личевій».
2.Затвердитипрое тземлестроющодо
відведенняземельноїділян и7ромадянціЛичевійІриніВолодимирівнідлябдівництва

таобсл7овванняжило7обдин ,7осподарсь ихбдівельіспорд4-мпров.Садовом,4Деснянсь омрайонім.Києва( ате7оріяземель —земліжитловоїта7ромадсь ої
забдови,справаА-21724).
3.Передати7ромадянціЛ ичевійІриніВолодимирівні,замовиви онанняпн т4цьо7орішення,приватнвласністьземельнділян площею0,10007а( адастровийномер
8000000000:62:504:0003)длябдівництвата
обсл7овванняжило7обдин ,7осподарсь ихбдівельіспорд4-мпров.Садовом,4Деснянсь омрайонім.Києваіззе-

мель омнальноївласностітериторіальної7ромадимістаКиєва.
4.ГромадянціЛ ичевійІриніВолодимирівні:
4.1.Ви онватиобов’яз ивласни аземельноїділян ивідповіднодовимо7статті91Земельно7о оде сУ раїни.
4.2.Питанняпайовоїчастіта ладенняз
Департаментоме ономі итаінвестиційви онавчо7оор7анКиївсь оїмісь оїради(Київсь оїмісь оїдержавноїадміністрації)до7оворпропайовчастьвирішвативпоряд та
випад ах,встановленихза онодавством.
4.3.Ви онативимо7и,ви ладенівлистах
Департаментмістобдваннятаархіте три
від30.09.2013№ 17432/0/12/19-13,Головно7оправлінняДерж7ео адастрм.Києвівід
02.07.2015№ 19-26-7777.2-367/20-15.
4.4.Забезпечитивільнийдостпдляпроладаннянових,ремонттае сплатаціїіснючихінженернихмережіспорд,щознаходятьсявмежахземельноїділян и.
4.5.Ви онватимовизабдовиземельної
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ділян из7іднозмістобдівнимимовамиіобмеженнямищодозабдовитадо ментами,
щодаютьправонави онанняпід7отовчихтабдівельнихробіт,одержанимивстановленомпоряд .
4.6.Питаннямайновихвідносинвирішвативстановленомпоряд .
4.7.Вжитизаходівщододержавноїреєстраціїправавласностіназемельнділян поряд ,встановленомЗа ономУ раїни«Про
державнреєстраціюречовихправнанерхомемайнотаїхобтяжень».
5.Попередитивласни аземельноїділян и,
щоправовласностіназемлюможебтиприпиненовипад ах,передбаченихстаттями
140,143Земельно7о оде сУ раїни.
6.Контрользави онаннямцьо7орішення
по ластинапостійн омісіюКиївсь оїмісь ої
радизпитаньмістобдвання,архіте трита
земле ориствання.
Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину Каленкову Борису Сергійовичу
у приватну власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд у 4Gму пров. Садовому, 10 у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 953/953 від 28 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.Затвердитипрое тземлестроющодо
відведенняземельноїділян и7ромадянинКален овБорисСер7ійовичдлябдівництвата
обсл7овванняжило7обдин ,7осподарсь ихбдівельіспорд4-мпров.Садовом,10Деснянсь омрайонім.Києва( ате7оріяземель —земліжитловоїта7ромадсь ої
забдови,справаА-21722).
2.Передати7ромадянинКален овБорисСер7ійович,замовиви онанняпн т3цьо7орішення,приватнвласністьземельнділян площею0,10007а( адастровийномер
8000000000:62:504:0006)длябдівництвата
обсл7овванняжило7обдин ,7осподарсь ихбдівельіспорд4-мпров.Садовом,10Деснянсь омрайонім.Києваізземель омнальноївласностітериторіальної7ромадимістаКиєва.
3.ГромадянинКален овБорисСер7ійович:
3.1.Ви онватиобов’яз ивласни аземельноїділян ивідповіднодовимо7статті91Земельно7о оде сУ раїни.
3.2.Питанняпайовоїчастіта ладенняз
Департаментоме ономі итаінвестиційви онавчо7оор7анКиївсь оїмісь оїради(Київсь оїмісь оїдержавноїадміністрації)до7оворпропайовчастьвирішвативпоряд та
випад ах,встановленихза онодавством.
3.3.Ви онативимо7и,ви ладенівлистах
Департаментмістобдваннятаархіте три

від30.09.2013№ 17431/0/12/19-13,Головно7оправлінняДерж7ео адастрм.Києвівід
02.07.2015№ 19-26-7777.2-357/20-15.
3.4.Забезпечитивільнийдостпдляпроладаннянових,ремонттае сплатаціїіснючихінженернихмережіспорд,щознаходятьсявмежахземельноїділян и.
3.5.Ви онватимовизабдовиземельної
ділян из7іднозмістобдівнимимовамиіобмеженнямищодозабдовитадо ментами,
щодаютьправонави онанняпід7отовчихтабдівельнихробіт,одержанимивстановленомпоряд .
3.6.Питаннямайновихвідносинвирішвативстановленомпоряд .
3.7.Вжитизаходівщододержавноїреєстраціїправавласностіназемельнділян поряд ,встановленомЗа ономУ раїни«Про
державнреєстраціюречовихправнанерхомемайнотаїхобтяжень».
4.Попередитивласни аземельноїділян и,
щоправовласностіназемлюможебтиприпиненовипад ах,передбаченихстаттями
140,143Земельно7о оде сУ раїни.
5.Контрользави онаннямцьо7орішення
по ластинапостійн омісіюКиївсь оїмісь ої
радизпитаньмістобдвання,архіте трита
земле ориствання.
Київський міський голова
В. Кличко

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки Головному управлінню Служби безпеки
України у м. Києві та Київській області для експлуатації
та обслуговування адміністративної будівлі
у пров. Задорожному, 2 у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 994/994 від 28 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 123 Земельного кодексу України, пунктів 4, 6 Прикінцевих та перехідних положень
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дерG
жавної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоG
врядування в Україні», розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська місьG
ка рада

ВИРІШИЛА:
1.Затвердитипрое тземлестроющодовідведенняземельноїділян иплощею0,07077а( адастровийномер8000000000:79:376:0033)ГоловномправліннюСлжбибезпе иУ раїни
м.КиєвітаКиївсь ійобластідляе сплатаціїтаобсл7овванняадміністративноїбдівлі
пров.Задорожном,2Голосіївсь омрайонім.Києва( ате7оріяземель —земліпромис-

ловості,транспорт,зв’яз ,енер7ети и,оборонитаіншо7опризначення,справаД-4722).
2.Контрользави онаннямцьо7орішення
по ластинапостійн омісіюКиївсь оїмісь ої
радизпитаньмістобдвання,архіте трита
земле ориствання.
Київський міський голова
В. Кличко
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Про передачу громадянину Серпутьку Валерію Васильовичу
у приватну власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд у 4!му пров. Садовому, 6
у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 929/929 від 28 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.Затвердитипрое тземлестроющодо
відведенняземельноїділян иромадянин
Серпть ВалеріюВасильовичдлябдівництватаобсловванняжилообдин ,осподарсь ихбдівельіспорд4-мпров.Садовом,6Деснянсь омрайонім.Києва( атеоріяземель —земліжитловоїтаромадсь ої
забдови,справаА-21721).
2.ПередатиромадянинСерпть ВалеріюВасильович,замовиви онанняпн т
3цьоорішення,приватнвласністьземельнділян площею0,1000а( адастровийномер8000000000:62:504:0004)длябдівництватаобсловванняжилообдин ,осподарсь ихбдівельіспорд4-мпров.Садовом,6Деснянсь омрайонім.Києваізземель омнальноївласностітериторіальноїромадимістаКиєва.
3.ГромадянинСерпть ВалеріюВасильович:
3.1.Ви онватиобов’яз ивласни аземельноїділян ивідповіднодовимостатті91Земельноо оде сУ раїни.
3.2.Питанняпайовоїчастіта ладенняз
Департаментоме ономі итаінвестиційви онавчоооранКиївсь оїмісь оїради(Київсь оїмісь оїдержавноїадміністрації)дооворпропайовчастьвирішвативпоряд та
випад ах,встановленихза онодавством.
3.3.Ви онативимои,ви ладенівлистах
Департаментмістобдваннятаархіте три

від30.09.2013№ 17435/0/12/19-13,ГоловнооправлінняДержео адастрм.Києвівід
02.07.2015№ 19-26-7777.2-348/20-15.
3.4.Забезпечитивільнийдостпдляпроладаннянових,ремонттае сплатаціїіснючихінженернихмережіспорд,щознаходятьсявмежахземельноїділян и.
3.5.Ви онватимовизабдовиземельної
ділян изіднозмістобдівнимимовамиіобмеженнямищодозабдовитадо ментами,
щодаютьправонави онанняпідотовчихтабдівельнихробіт,одержанимивстановленомпоряд .
3.6.Питаннямайновихвідносинвирішвативстановленомпоряд .
3.7.Вжитизаходівщододержавноїреєстраціїправавласностіназемельнділян поряд ,встановленомЗа ономУ раїни«Про
державнреєстраціюречовихправнанерхомемайнотаїхобтяжень».
4.Попередитивласни аземельноїділян и,
щоправовласностіназемлюможебтиприпиненовипад ах,передбаченихстаттями
140,143Земельноо оде сУ раїни.
5.Контрользави онаннямцьоорішення
по ластинапостійн омісіюКиївсь оїмісь ої
радизпитаньмістобдвання,архіте трита
земле ориствання.
Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину Мельнику Євгенію Олександровичу
у приватну власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд у 4!му пров. Садовому, 12
у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 930/930 від 28 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.Затвердитипрое тземлестроющодо
відведенняземельноїділян иромадянин
Мельни ЄвеніюОле сандровичдлябдівництватаобсловванняжилообдин ,осподарсь ихбдівельіспорд4-мпров.Садовом,12Деснянсь омрайонім.Києва
( атеоріяземель —земліжитловоїтаромадсь оїзабдови,справаА-21723).
2.ПередатиромадянинМельни Євенію
Оле сандрович,замовиви онанняпн т3
цьоорішення,приватнвласністьземельн
ділян площею0,1000а( адастровийномер
8000000000:62:504:0007)длябдівництвата
обсловванняжилообдин ,осподарсь их
бдівельіспорд4-мпров.Садовом,12
Деснянсь омрайонім.Києваізземель омнальноївласностітериторіальноїромадимістаКиєва.
3.ГромадянинМельни ЄвеніюОле сандрович:
3.1.Ви онватиобов’яз ивласни аземельноїділян ивідповіднодовимостатті91Земельноо оде сУ раїни.
3.2.Питанняпайовоїчастіта ладенняз
Департаментоме ономі итаінвестиційви онавчоооранКиївсь оїмісь оїради(Київсь оїмісь оїдержавноїадміністрації)дооворпропайовчастьвирішвативпоряд та
випад ах,встановленихза онодавством.
3.3.Ви онативимои,ви ладенівлистах
Департаментмістобдваннятаархіте три

від30.09.2013№ 17411/0/12/19-13,ГоловнооправлінняДержео адастрм.Києвівід
02.07.2015№ 19-26-7777.2-353/20-15.
3.4.Забезпечитивільнийдостпдляпроладаннянових,ремонттае сплатаціїіснючихінженернихмережіспорд,щознаходятьсявмежахземельноїділян и.
3.5.Ви онватимовизабдовиземельноїділян изіднозмістобдівнимимовамиіобмеженнямищодозабдовитадо ментами,щодаютьправонави онанняпідотовчихтабдівельнихробіт,одержанимивстановленомпоряд.
3.6.Питаннямайновихвідносинвирішвативстановленомпоряд .
3.7.Вжитизаходівщододержавноїреєстраціїправавласностіназемельнділян поряд ,встановленомЗа ономУ раїни«Про
державнреєстраціюречовихправнанерхомемайнотаїхобтяжень».
4.Попередитивласни аземельноїділян и,
щоправовласностіназемлюможебтиприпиненовипад ах,передбаченихстаттями
140,143Земельноо оде сУ раїни.
5.Контрользави онаннямцьоорішення
по ластинапостійн омісіюКиївсь оїмісь ої
радизпитаньмістобдвання,архіте трита
земле ориствання.
Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки фізичній особі — підприємцю
Танцюрі Миколі Івановичу
на вул. Маршала Тимошенка, 7!г (літ. А)
в Оболонському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування будівлі магазину
Рішення Київської міської ради № 993/993 від 28 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!
мельної ділянки фізичній особі — підприємцю Танцюрі Миколі Івановичу на вул. Маршала Тимошенка, 7!г
(літ. А) в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 83, 123, 124 Земельного
кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розме!
жування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.Надатидозвілнарозробленняпрое т
землестроющодовідведенняземельноїділян ифізичнійособі —підприємцюТанцюрі
Ми оліІвановичнавл.МаршалаТимошена, 7- (літ. А) в Оболонсь ом районі
м.Києваорієнтовноюплощею0,01а(земельнаділян а омнальноївласностітериторіальноїромадимістаКиєва)ворендна15ро ів
дляе сплатаціїтаобсловваннябдівлімаазинзіднозпланом-схемою(додато дорішення)(К-26231).

2.Контрользави онаннямцьоорішення
по ластинапостійн омісіюКиївсь оїмісь ої
радизпитаньмістобдвання,архіте трита
земле ориствання.
Київський міський голова
В. Кличко
Додатонедр  ється.Ознайомитися
знимможнавсеретаріатіКиївради,
атаожнаофіційном веб-сайті
Київсьоїмісьоїрадитасайті«ЛіаЗаон»

Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Чухлєб Інні Володимирівні
на вул. Ватутіна, 19!б у Солом’янському районі
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 829/829 від 21 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!
мельної ділянки громадянці Чухлєб Інні Володимирівні на вул. Ватутіна, 19!б у Солом’янському районі
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комуналь!
ної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.Надатидозвілнарозробленняпрое т
землестроющодовідведенняземельноїділян иромадянціЧхлєбІнніВолодимирівні
навл.Ваттіна,19-бСолом’янсь омрайонім.Києваорієнтовноюплощею0,05а(земельнаділян а омнальноївласностітериторіальноїромадимістаКиєва)власністьдлябдівництватаобсловванняжилообдин ,
осподарсь ихбдівельіспордзіднозпланом-схемою(додато дорішення)(К-25620).

2.Контрользави онаннямцьоорішення
по ластинапостійн омісіюКиївсь оїмісь ої
радизпитаньмістобдвання,архіте трита
земле ориствання.
Київський міський голова
В. Кличко
Додатонедр  ється.Ознайомитися
знимможнавсеретаріатіКиївради,
атаожнаофіційном веб-сайті
Київсьоїмісьоїрадитасайті«ЛіаЗаон»

Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІСТРЕЙТ»
на вул. Олександра Сабурова, 20!а
у Деснянському районі м. Києва для експлуатації
та обслуговування магазину продовольчих товарів
та непродовольчих товарів
Рішення Київської міської ради № 658/658 від 12 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою що!
до встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІСТРЕЙТ» на вул. Олександра Сабурова, 20!а у Деснянському районі м. Києва та додані
документи, керуючись статтею 9 Земельного кодексу України, статтею 55 Закону України «Про землеустрій»,
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве са!
моврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.Надатидозвілнарозробленнятехнічноїдоментаціїізземлестроющодовстановлення
(відновлення)межземельноїділян ивнатрі
(намісцевості)ТОВАРИСТВУЗОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ«ІСТРЕЙТ»навл.Оле сандраСаброва,20-аДеснянсь омрайоні
м.Києваплощею0,0524а(земельнаділян а
омнальноївласностітериторіальноїромади
містаКиєва)ворендна10ро івдляе сплатаціїтаобсловваннямаазинпродовольчихтоварівтанепродовольчихтоварівзідноз
планом-схемою(додато дорішення)(К-26606).

2.Контрользави онаннямцьоорішення
по ластинапостійн омісіюКиївсь оїмісь ої
радизпитаньмістобдвання,архіте трита
земле ориствання.
Київський міський голова
В. Кличко
Додатонедр  ється.Ознайомитися
знимможнавсеретаріатіКиївради,
атаожнаофіційном веб-сайті
Київсьоїмісьоїрадитасайті«ЛіаЗаон»

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству
«Святошинське лісопаркове
господарство» у кварталі 89 Святошинського
лісництва Святошинського лісопаркового господарства
(навпроти туристичного комплексу «Пролісок»
на просп. Перемоги, 139) у Святошинському районі
м. Києва для ведення лісового господарства
Рішення Київської міської ради № 649/649 від 12 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведен!
ня земельної ділянки комунальному підприємству «Святошинське лісопаркове господарство» у кварта!
лі 89 Святошинського лісництва Святошинського лісопаркового господарства (навпроти туристичного
комплексу «Пролісок» на просп. Перемоги, 139) у Святошинському районі м. Києва та додані документи,
керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунк!
том 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська місь!
ка рада

ВИРІШИЛА:
1.Надатидозвілнарозробленняпрое т
землестроющодовідведенняземельноїділян и омнальномпідприємств«Святошинсь елісопар овеосподарство» варталі89
Святошинсь оолісництваСвятошинсь оолісопар овооосподарства(навпротитристичноо омпле с«Пролісо »напросп.Перемои,139)Святошинсь омрайонім.Києваорієнтовноюплощею0,20а(земельнаділян а омнальноївласностітериторіальної
ромадимістаКиєва)впостійне ористваннядляведеннялісовооосподарствазідно

з планом-схемою (додато  до рішення)
(К-25505).
2.Контрользави онаннямцьоорішення
по ластинапостійн омісіюКиївсь оїмісь ої
радизпитаньмістобдвання,архіте трита
земле ориствання.
Київський міський голова
В. Кличко
Додатонедр  ється.Ознайомитися
знимможнавсеретаріатіКиївради,
атаожнаофіційном веб-сайті
Київсьоїмісьоїрадитасайті«ЛіаЗаон»

Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальному підприємству
по утриманню зелених насаджень Деснянського району
м. Києва на вул. Миколи Лаврухіна, 7!б
у Деснянському районі м. Києва для утримання
та благоустрою зелених зон
і зелених насаджень, експлуатації
та обслуговування території
Рішення Київської міської ради № 651/651 від 12 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!
мельної ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Деснянського району м. Ки!
єва на вул. Миколи Лаврухіна, 7!б у Деснянському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями
9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра!
їни щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.Надатидозвілнарозробленняпрое т
землестроющодовідведенняземельноїділян и омнальномпідприємствпотриманнюзеленихнасадженьДеснянсь оорайон
м.Києванавл.Ми олиЛаврхіна,7-бДеснянсь омрайонім.Києваорієнтовноюплощею0,25а(земельнаділян а омнальної
власностітериторіальноїромадимістаКиєва)
впостійне ористваннядлятриманнятаблаостроюзеленихзонізеленихнасаджень,е сплатаціїтаобсловваннятериторіїзідноз
планом-схемою(додато дорішення)(К-25558).

2.Контрользави онаннямцьоорішення
по ластинапостійн омісіюКиївсь оїмісь ої
радизпитаньмістобдвання,архіте трита
земле ориствання.
Київський міський голова
В. Кличко
Додатонедр  ється.Ознайомитися
знимможнавсеретаріатіКиївради,
атаожнаофіційном веб-сайті
Київсьоїмісьоїрадитасайті«ЛіаЗаон»

Про прийняття за основу проекту рішення
Київської міської ради
«Про затвердження детального плану території в районі вулиць
Академіка Заболотного,
Академіка Лебедєва та Метрологічної
у Голосіївському районі м. Києва»
Рішення Київської міської ради № 726/726 від 14 липня 2016 року
Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини тринадцятої
статті 28 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 12.11.2014
№ 351/351, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.Прийнятизаосновпрое трішенняКиївсь оїмісь оїради«ПрозатвердженнядетальнооплантериторіїврайонівлицьА адемі аЗаболотноо,А адемі аЛебедєвата
МетролоічноїГолосіївсь омрайонім.Києва».
2.Постійній омісіїКиївсь оїмісь оїрадиз
питаньмістобдвання,архіте тритаземлеориствання,Департаментмістобдвання

таархіте триви онавчоооранКиївсь ої
місь оїради(Київсь оїмісь оїдержавноїадміністрації)доопрацюватизазначенийпрое трішеннятавинестийоонарозлядпленарноозасіданнясесіїКиївсь оїмісь оїради.
Київський міський голова
В. Кличко
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9 âåðåñíÿ 2016 ð.
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Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень
Дарницького району м. Києва на перетині
вул. Михайла Драгоманова та вул. Анни Ахматової
у Дарницькому районі м. Києва для облаштування, експлуатації
та обслуговування зелених насаджень (скверу)
Рішення Київської міської ради № 647/647 від 12 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!
мельної ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Дарницького району м. Ки!
єва на перетині вул. Михайла Драгоманова та вул. Анни Ахматової у Дарницькому районі м. Києва та дода!
ні документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська місь!
ка рада

ВИРІШИЛА:
1.Надатидозвілнарозробленняпрое тземлестроющодовідведенняземельноїділян и
омнальномпідприємствпотриманнюзеленихнасадженьДарниць оорайонм. Києва
наперетинівл.МихайлаДраомановатавл.
АнниАхматовоїДарниць омрайонім.Києва
орієнтовноюплощею0,74а(земельнаділяна омнальноївласностітериторіальноїромадимістаКиєва)впостійне ористваннядля
облаштвання,е сплатаціїтаобсловвання
зеленихнасаджень(с вер)зіднозпланомсхемою(додато дорішення)(К-24667).

2.Контрользави онаннямцьоорішення
по ластинапостійн омісіюКиївсь оїмісь ої
радизпитаньмістобдвання,архіте трита
земле ориствання.
Київський міський голова
В. Кличко
Додатонедр  ється.Ознайомитися
знимможнавсеретаріатіКиївради,
атаожнаофіційном веб-сайтіКиївсьої
місьоїрадитасайті«ЛіаЗаон»

Про передачу громадянину Калоші Олександру Андрійовичу
у приватну власність земельної ділянки
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд у 5!му пров. Садовому, 5!а
у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 954/954 від 28 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.Затвердитипрое тземлестроющодо
відведенняземельноїділян иромадянинКалошіОле сандрАндрійовичдлябдівництва
таобсловванняжилообдин ,осподарсь ихбдівельіспорд5-мпров.Садовом,5-аДеснянсь омрайонім.Києва( атеоріяземель —земліжитловоїтаромадсь ої
забдови,справаА-21719).
2.ПередатиромадянинКалошіОле сандрАндрійович,замовиви онанняпн т3
цьоорішення,приватнвласністьземельнділян площею0,1000а( адастровийномер8000000000:62:504:0017)длябдівництватаобсловванняжилообдин ,осподарсь ихбдівельіспорд5-мпров.Садовом,5-аДеснянсь омрайонім.Києваіз
земель омнальноївласностітериторіальної
ромадимістаКиєва.
3.ГромадянинКалошіОле сандрАндрійович:
3.1.Ви онватиобов’яз ивласни аземельноїділян ивідповіднодовимостатті91Земельноо оде сУ раїни.
3.2.Питанняпайовоїчастіта ладенняз
Департаментоме ономі итаінвестиційви онавчоооранКиївсь оїмісь оїради(Київсь оїмісь оїдержавноїадміністрації)дооворпропайовчастьвирішвативпоряд та
випад ах,встановленихза онодавством.
3.3.Ви онативимои,ви ладенівлистах
Департаментмістобдваннятаархіте три

від30.09.2013№ 17426/0/12/19-13,ГоловнооправлінняДержео адастрм.Києвівід
02.07.2015№ 19-26-7777.2-370/20-15.
3.4.Забезпечитивільнийдостпдляпроладаннянових,ремонттае сплатаціїіснючихінженернихмережіспорд,щознаходятьсявмежахземельноїділян и.
3.5.Ви онватимовизабдовиземельної
ділян изіднозмістобдівнимимовамиіобмеженнямищодозабдовитадо ментами,
щодаютьправонави онанняпідотовчихтабдівельнихробіт,одержанимивстановленомпоряд .
3.6.Питаннямайновихвідносинвирішвативстановленомпоряд .
3.7.Вжитизаходівщододержавноїреєстраціїправавласностіназемельнділян поряд ,встановленомЗа ономУ раїни«Про
державнреєстраціюречовихправнанерхомемайнотаїхобтяжень».
4.Попередитивласни аземельноїділян и,
щоправовласностіназемлюможебтиприпиненовипад ах,передбаченихстаттями
140,143Земельноо оде сУ раїни.
5.Контрользави онаннямцьоорішення
по ластинапостійн омісіюКиївсь оїмісь ої
радизпитаньмістобдвання,архіте трита
земле ориствання.
Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину
Ярмоленку Юрію Олексійовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд у 5!му пров. Садовому, 3
у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 955/955 від 28 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

14
9 âåðåñíÿ 2016 ð.
¹96(4866)

ÄÎÊÓÌÅÍÒ

1.Затвердитипрое тземлестроющодо
відведенняземельноїділян иромадянинЯрмолен ЮріюОле сійовичдлябдівництва
таобсловванняжилообдин ,осподарсь ихбдівельіспорд5-мпров.Садовом,3Деснянсь омрайонім.Києва( атеоріяземель —земліжитловоїтаромадсь ої
забдови,справаА-21718).
2.ПередатиромадянинЯрмолен Юрію
Оле сійович,замовиви онанняпн т3
цьоорішення,приватнвласністьземельнділян площею0,1000а( адастровийномер8000000000:62:504:0013)длябдівництватаобсловванняжилообдин ,осподарсь ихбдівельіспорд5-мпров.Садовом,3Деснянсь омрайонім.Києваізземель омнальноївласностітериторіальноїромадимістаКиєва.
3.ГромадянинЯрмолен ЮріюОле сійович:
3.1.Ви онватиобов’яз ивласни аземельноїділян ивідповіднодовимостатті91Земельноо оде сУ раїни.
3.2.Питанняпайовоїчастіта ладенняз
Департаментоме ономі итаінвестиційви онавчоооранКиївсь оїмісь оїради(Київсь оїмісь оїдержавноїадміністрації)дооворпропайовчастьвирішвативпоряд та
випад ах,встановленихза онодавством.
3.3.Ви онативимои,ви ладенівлистах
Департаментмістобдваннятаархіте три

від30.09.2013№ 17436/0/12/19-13,ГоловнооправлінняДержео адастрм.Києвівід
02.07.2015№ 19-26-7777.2-371/20-15.
3.4.Забезпечитивільнийдостпдляпроладаннянових,ремонттае сплатаціїіснючихінженернихмережіспорд,щознаходятьсявмежахземельноїділян и.
3.5.Ви онватимовизабдовиземельної
ділян изіднозмістобдівнимимовамиіобмеженнямищодозабдовитадо ментами,
щодаютьправонави онанняпідотовчихтабдівельнихробіт,одержанимивстановленомпоряд .
3.6.Питаннямайновихвідносинвирішвативстановленомпоряд .
3.7.Вжитизаходівщододержавноїреєстраціїправавласностіназемельнділян поряд ,встановленомЗа ономУ раїни«Про
державнреєстраціюречовихправнанерхомемайнотаїхобтяжень».
4.Попередитивласни аземельноїділян и,
щоправовласностіназемлюможебтиприпиненовипад ах,передбаченихстаттями
140,143Земельноо оде сУ раїни.
5.Контрользави онаннямцьоорішення
по ластинапостійн омісіюКиївсь оїмісь ої
радизпитаньмістобдвання,архіте трита
земле ориствання.
Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину
Мартинюку Андрію Васильовичу
у приватну власність земельної ділянки
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд у 5!му пров. Садовому, 3!а
у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 956/956 від 28 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

1.Затвердитипрое тземлестроющодо
відведенняземельноїділян иромадянціТвердохлібОльзіВасилівнідлябдівництватаобсловванняжилообдин ,осподарсь их
бдівельіспорд5-мпров.Садовом,1
Деснянсь омрайонім.Києва( атеоріяземель —земліжитловоїтаромадсь оїзабдови,справаА-21728).
2.ПередатиромадянціТвердохлібОльзі
Василівні,замовиви онанняпн т3цьоо
рішення,приватнвласністьземельнділянплощею0,1000а( адастровийномер
8000000000:62:504:0014)длябдівництвата
обсловванняжилообдин ,осподарсь ихбдівельіспорд5-мпров.Садовом,1Деснянсь омрайонім.Києваізземель омнальноївласностітериторіальноїромадимістаКиєва.
3.ГромадянціТвердохлібОльзіВасилівні:
3.1.Ви онватиобов’яз ивласни аземельноїділян ивідповіднодовимостатті91Земельноо оде сУ раїни.
3.2.Питанняпайовоїчастіта ладенняз
Департаментоме ономі итаінвестиційви онавчоооранКиївсь оїмісь оїради(Київсь оїмісь оїдержавноїадміністрації)дооворпропайовчастьвирішвативпоряд та
випад ах,встановленихза онодавством.
3.3.Ви онативимои,ви ладенівлистах
Департаментмістобдваннятаархіте три

від30.09.2013№ 17424/0/12/27-13,ГоловнооправлінняДержео адастрм.Києвівід
02.07.2015№ 19-26-7777.2-366/20-15.
3.4.Забезпечитивільнийдостпдляпроладаннянових,ремонттае сплатаціїіснючихінженернихмережіспорд,щознаходятьсявмежахземельноїділян и.
3.5.Ви онватимовизабдовиземельної
ділян изіднозмістобдівнимимовамиіобмеженнямищодозабдовитадо ментами,
щодаютьправонави онанняпідотовчихтабдівельнихробіт,одержанимивстановленомпоряд .
3.6.Питаннямайновихвідносинвирішвативстановленомпоряд .
3.7.Вжитизаходівщододержавноїреєстраціїправавласностіназемельнділян поряд ,встановленомЗа ономУ раїни«Про
державнреєстраціюречовихправнанерхомемайнотаїхобтяжень».
4.Попередитивласни аземельноїділян и,
щоправовласностіназемлюможебтиприпиненовипад ах,передбаченихстаттями
140,143Земельноо оде сУ раїни.
5.Контрользави онаннямцьоорішення
по ластинапостійн омісіюКиївсь оїмісь ої
радизпитаньмістобдвання,архіте трита
земле ориствання.
Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянину
Гончаренку Миколі Миколайовичу
у приватну власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд у 2!му пров. Сосновому, 22
у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 958/958 від 28 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

ВИРІШИЛА:
1.Затвердитипрое тземлестроющодо
відведенняземельноїділян иромадянин
Мартиню АндріюВасильовичдлябдівництватаобсловванняжилообдин ,осподарсь ихбдівельіспорд5-мпров.Садовом,3-аДеснянсь омрайонім.Києва( атеоріяземель —земліжитловоїтаромадсь оїзабдови,справаА-21715).
2.ПередатиромадянинМартиню Андрію
Васильович,замовиви онанняпн т3цьоорішення,приватнвласністьземельнділян площею0,1000а( адастровийномер
8000000000:62:504:0016)длябдівництвата
обсловванняжилообдин ,осподарсь ихбдівельіспорд5-мпров.Садовом,3-аДеснянсь омрайонім.Києваізземель омнальноївласностітериторіальноїромадимістаКиєва.
3.ГромадянинМартиню АндріюВасильович:
3.1.Ви онватиобов’яз ивласни аземельноїділян ивідповіднодовимостатті91Земельноо оде сУ раїни.
3.2.Питанняпайовоїчастіта ладенняз
Департаментоме ономі итаінвестиційви онавчоооранКиївсь оїмісь оїради(Київсь оїмісь оїдержавноїадміністрації)дооворпропайовчастьвирішвативпоряд та
випад ах,встановленихза онодавством.
3.3.Ви онативимои,ви ладенівлистах
Департаментмістобдваннятаархіте три

від30.09.2013№ 12085/1/12/19-13,ГоловнооправлінняДержео адастрм.Києвівід
02.07.2015№ 19-26-7777.3-361/20-15.
3.4.Забезпечитивільнийдостпдляпроладаннянових,ремонттае сплатаціїіснючихінженернихмережіспорд,щознаходятьсявмежахземельноїділян и.
3.5.Ви онватимовизабдовиземельної
ділян изіднозмістобдівнимимовамиіобмеженнямищодозабдовитадо ментами,
щодаютьправонави онанняпідотовчихтабдівельнихробіт,одержанимивстановленомпоряд .
3.6.Питаннямайновихвідносинвирішвативстановленомпоряд .
3.7.Вжитизаходівщододержавноїреєстраціїправавласностіназемельнділян поряд ,встановленомЗа ономУ раїни«Про
державнреєстраціюречовихправнанерхомемайнотаїхобтяжень».
4.Попередитивласни аземельноїділян и,
щоправовласностіназемлюможебтиприпиненовипад ах,передбаченихстаттями
140,143Земельноо оде сУ раїни.
5.Контрользави онаннямцьоорішення
по ластинапостійн омісіюКиївсь оїмісь ої
радизпитаньмістобдвання,архіте трита
земле ориствання.
Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці Твердохліб Ользі Василівні
у приватну власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд у 5!му пров. Садовому, 1
у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 957/957 від 28 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердитипрое тземлестроющодо
відведенняземельноїділян иромадянин
Гончарен Ми оліМи олайовичдлябдівництватаобсловванняжилообдин ,осподарсь ихбдівельіспорд2-мпров.Сосновом,22Деснянсь омрайонім.Києва
( атеоріяземель —земліжитловоїтаромадсь оїзабдови,справаА-21714).
2.ПередатиромадянинГончарен Ми оліМи олайович,замовиви онанняпн т
3цьоорішення,приватнвласністьземельнділян площею0,1000а( адастровийномер8000000000:62:504:0011)длябдівництватаобсловванняжилообдин ,осподарсь ихбдівельіспорд2-мпров.Сосновом,22Деснянсь омрайонім.Києваіз
земель омнальноївласностітериторіальної
ромадимістаКиєва.
3.ГромадянинГончарен Ми оліМи олайович:
3.1.Ви онватиобов’яз ивласни аземельноїділян ивідповіднодовимостатті91Земельноо оде сУ раїни.
3.2.Питанняпайовоїчастіта ладенняз
Департаментоме ономі итаінвестиційви онавчоооранКиївсь оїмісь оїради(Київсь оїмісь оїдержавноїадміністрації)дооворпропайовчастьвирішвативпоряд та
випад ах,встановленихза онодавством.
3.3.Ви онативимои,ви ладенівлистах
Департаментмістобдваннятаархіте три

від30.09.2013№ 17421/0/12/19-13,ГоловнооправлінняДержео адастрм.Києвівід
02.07.2015№ 19-26-7777.2-372/20-15.
3.4.Забезпечитивільнийдостпдляпроладаннянових,ремонттае сплатаціїіснючихінженернихмережіспорд,щознаходятьсявмежахземельноїділян и.
3.5.Ви онватимовизабдовиземельної
ділян изіднозмістобдівнимимовамиіобмеженнямищодозабдовитадо ментами,
щодаютьправонави онанняпідотовчихтабдівельнихробіт,одержанимивстановленомпоряд .
3.6.Питаннямайновихвідносинвирішвативстановленомпоряд .
3.7.Вжитизаходівщододержавноїреєстраціїправавласностіназемельнділян поряд ,встановленомЗа ономУ раїни«Про
державнреєстраціюречовихправнанерхомемайнотаїхобтяжень».
4.Попередитивласни аземельноїділян и,
щоправовласностіназемлюможебтиприпиненовипад ах,передбаченихстаттями
140,143Земельноо оде сУ раїни.
5.Контрользави онаннямцьоорішення
по ластинапостійн омісіюКиївсь оїмісь ої
радизпитаньмістобдвання,архіте трита
земле ориствання.
Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Подільського району м. Києва на вул. Василя Порика,
7 — 9 у Подільському районі м. Києва для утримання зелених
насаджень та обслуговування скверу
Рішення Київської міської ради № 987/987 від 28 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!
мельної ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Подільського району м. Ки!
єва на вул. Василя Порика, 7 — 9 у Подільському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9,

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежуван
ня земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядуван
ня в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.Надатидозвілнарозробленняпроетземлестроющодовідведенняземельноїділяниомнальном
підприємствпотриманнюзеленихнасадженьПодільсьоорайонм.Києванавл.ВасиляПориа,7-9Подільсьомрайонім.Києваорієнтовноюплощею0,96
а(земельнаділянаомнальноївласностітериторіальноїромадимістаКиєва)впостійнеористваннядля
триманнязеленихнасадженьтаобсловваннясверзіднозпланом-схемою(додатодорішення(К24262).

2.Контрользавионаннямцьоорішенняполастина
постійномісіюКиївсьоїмісьоїрадизпитаньмістобдвання,архітетритаземлеориствання.
Київський міський голова
В. Кличко
Додатонедр  ється.Ознайомитися
знимможнавсеретаріатіКиївради,
атаожнаофіційном веб-сайті
Київсьоїмісьоїрадитасайті«ЛіаЗаон»

Про передачу громадянці Васечко Людмилі Василівні
земельної ділянки для експлуатації
та обслуговування транспортної інженерної інфраструктури
(без об’єктів дорожнього сервісу) на вул. Єлизавети Чавдар, 2
у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 992/992 від 28 липня 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону Укра
їни «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська місь
ка рада

ВИРІШИЛА:
1.Затвердитипроетземлестроющодовідведення
земельноїділяниромадянціВасечоЛюдмиліВасилівнідляесплатаціїтаобсловваннятранспортної
інженерноїінфрастртри(безоб’єтівдорожньоосервіс)навл.ЄлизаветиЧавдар,2Дарницьомрайонім.Києва(атеоріяземель —земліжитловоїтаромадсьоїзабдови,заяваДЦ№ 01104-000211692-014
від24.05.2016,справаД-7593).
2.ПередатиромадянціВасечоЛюдмиліВасилівні,за
мовивионанняпнт3цьоорішення,ворендна
15роівземельнділянплощею0,1963а(адастровийномер8000000000:90:819:0037,витязДержавнооземельнооадастрпроземельнділян№НВ8000277742016)дляесплатаціїтаобсловвання
транспортноїінженерноїінфрастртри(безоб’єтів
дорожньоосервіс)навл.ЄлизаветиЧавдар,2Дарницьомрайонім.КиєваізземельомнальноївласностітериторіальноїромадимістаКиєва.
3.ГромадянціВасечоЛюдмиліВасилівні:
3.1.Вионватиобов’язиземлеориствачавідповіднодовимостатті96ЗемельнооодесУраїни.
3.2.УмісячнийтерміннадатидоДепартаментземельнихресрсіввионавчоооранКиївсьоїмісьоїради(Київсьоїмісьоїдержавноїадміністрації)доменти,визначенізаонодавством,необхіднідляладання
дооворорендиземельноїділяни.
3.3.Забезпечитивільнийдостпдляпроладанняно-

вих,ремонттаесплатаціїіснючихінженернихмереж
іспорд,щознаходятьсявмежахземельноїділяни.
3.4.Вионативимои,виладенівлистахДепартаментмістобдваннятаархітетривід17.07.2015
№ 8966/0/12/19-15,ГоловнооправлінняДержеоадастрм.Києвівід11.03.2016№ 29/41-16.
3.5.Питаннямайновихвідносинвирішвативстановленомпоряд.
3.6.ПитанняпайовоїчастіталаденнязДепартаментомеономіитаінвестиційвионавчоооранКиївсьоїмісьоїради(Київсьоїмісьоїдержавноїадміністрації)дооворпропайовчастьвирішвативпорядтавипадах,встановленихзаонодавством.
3.7.Уразінеобхідностіпроведенняреонстрціїчиновообдівництвапитанняоформленнядозвільної,проетно-ошторисноїдоментаціївирішвативпоряд,
визначеномзаонодавствомУраїни.
4.Попередитиземлеориствача,щовиористання
землінезацільовимпризначеннямтянезасобоюприпиненняправаористваннянеювідповіднодовимо
статей141,143ЗемельнооодесУраїни.
5.Контрользавионаннямцьоорішенняполастина
постійномісіюКиївсьоїмісьоїрадизпитаньмістобдвання,архітетритаземлеориствання.
Київський міський голова
В. Кличко

Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ ïðîåêòó âíåñåííÿ çì³í äî äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ðàéîíó Òåðåìêè-²II ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (Çàìîâíèê) òà Êîìóíàëüíà îðãàí³çàö³ÿ “²íñòèòóò Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì. Êèºâà” (Ðîçðîáíèê) ïîâ³äîìëÿþòü ïðî ïî÷àòîê ïðîöåäóðè ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ïðîåêòó âíåñåííÿ çì³í äî äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ðàéîíó Òåðåìêè-²²² ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (äàë³ —ÄÏÒ) â³äïîâ³äíî äî ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ùîäî âðàõóâàííÿ ãðîìàäñüêèõ ³íòåðåñ³â ï³ä ÷àñ ðîçðîáëåííÿ ïðîåêò³â ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25 òðàâíÿ 2011 ð. ¹ 555.
Ïðîåêò ÄÏÒ âèêîíóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 13.11.2013 ¹ 518/10006 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè ñòâîðåííÿ (îíîâëåííÿ) ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ó ì. Êèºâ³” ³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè â³ä 26.12.2014 ¹ 864/864.
ÄÏÒ ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ º îñíîâíèì äîêóìåíòîì, ÿêèé ðåãëàìåíòóº ðîçì³ùåííÿ æèòëà, áóä³âíèöòâî óñòàíîâ îñâ³òè, îõîðîíè çäîðîâ'ÿ, ï³äïðèºìñòâ îáñëóãîâóâàííÿ, â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, áóä³âíèöòâî òà áëàãîóñòð³é òåðèòîð³é, ïðîêëàäêó ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, òðàñóâàííÿ âóëèöü òîùî.
Îñíîâíà ìåòà ïðîåêòó: ðîçâèòîê ³íôðàñòðóêòóðè, ñòâîðåííÿ êîìôîðòíèõ óìîâ äëÿ ïðîæèâàííÿ ìåøêàíö³â ì³êðîðàéîíó, à òàêîæ çàáåçïå÷åí³ñòü
íîðìàòèâíèì ñîö³àëüíî-ãàðàíòîâàíèì ð³âíåì óñòàíîâàìè ³ ï³äïðèºìñòâàìè îáñëóãîâóâàííÿ, ì³ñöÿìè ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîìîá³ë³â, îçåëåíåííÿ òà ôîðìóâàííÿ ïîâíîö³ííîãî âèñîêîÿê³ñíîãî æèòòºâîãî ñåðåäîâèùà.
Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñîö³àëüíî-ãàðàíòîâàíîãî ð³âíÿ çàáåçïå÷åííÿ óñòàíîâàìè òà ï³äïðèºìñòâàìè îáñëóãîâóâàííÿ â ìåæàõ ðîçðîáêè ÄÏÒ â æèòëîâèõ êâàðòàëàõ ïðîåêòíî¿ çàáóäîâè ïî âóëèöÿì ×àáàí³âñüêà, Òåðåìê³âñüêà, Æóëÿíñüêà, Ïðîåêòíà-1 òà ³í. ïðîïîíóºòüñÿ ðîçì³ùåííÿ íîâî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè I-III ñòóïåí³â íà 990 ó÷í³â, äâîõ ïî÷àòêîâèõ øê³ë çàãàëüíîþ ì³ñòê³ñòþ íà 720 ó÷í³â ç áëàãîóñòðîºì ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿, äèòÿ÷îãî äîøê³ëüíîãî çàêëàäó íà 280 ì³ñöü. Òàêîæ ïåðåäáà÷åíî áóä³âíèöòâî ä³àãíîñòè÷íîãî öåíòðó ç³ ñòàíö³ºþ øâèäêî¿ äîïîìîãè ïî âóë. ×àáàí³âñüê³é
äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ.
ÊÏ “ÑÏÅÖÆÈÒËÎÔÎÍÄ” âèð³øóº ïèòàííÿ â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïî âóë. Æóëÿíñüê³é äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â, â ò.÷. äëÿ çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì ó÷àñíèê³â ÀÒÎ òà ãðîìàäÿí, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà êâàðòèðíîìó îáë³êó.
Ïåðåäáà÷àºòüñÿ ïîäîâæåííÿ Êóðåí³âñüêî-×åðâîíîàðì³éñüêî¿ ë³í³¿ ìåòðîïîë³òåíó òà ðîçòàøóâàííÿ íîâèõ ñòàíö³é ìåòðî, âëàøòóâàííÿ äîäàòêîâèõ ë³í³é òðîëåéáóñíèõ òà àâòîáóñíèõ ìàðøðóò³â ïî ³ñíóþ÷èì òà ïðîåêòíèì âóëèöÿì, ðîçòàøóâàííÿ âåëîäîð³æîê, çá³ëüøåííÿ ñìóã ³ñíóþ÷î¿ âóëè÷íî¿ ìåðåæ³ òà ðîçøèðåííÿ âóëèöü Æóëÿíñüêî¿ òà ×àáàí³âñüêî¿, âëàøòóâàííÿ ìàã³ñòðàëüíî¿ âóëèö³ íà ìåæàõ Êèºâà òà Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³.
Â ÄÏÒ âðàõîâàíî ïðîåêòí³ ð³øåííÿ ùîäî òåðèòîð³¿, â³äâåäåíî¿ ÒÎÂ “ÌÅÃÀÏÎË²ÑÆÈÒËÎÁÓÄ” äëÿ æèòëîâî¿ áàãàòîêâàðòèðíî¿ çàáóäîâè ç âáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ, òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíîãî êîìïëåêñó “Ðåñïóáë³êà”, íîâîãî àâòîâîêçàëó “Òåðåìêè”, ïîë³êë³í³êè
íà 700 â³äâ³äóâà÷³â, 3-õ çàãàëüíîîñâ³òí³õ òà ðÿäó ïî÷àòêîâèõ øê³ë, äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.
Â ìåæàõ æèòëîâî¿ çàáóäîâè êâàðòàë³â ïåðåäáà÷åíî îçåëåíåííÿ òåðèòîð³¿, âëàøòóâàííÿ íîâèõ ñêâåð³â òà áëàãîóñòð³é ³ñíóþ÷èõ, ñòâîðåííÿ äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â, ì³ñöü â³äïî÷èíêó òà ³í.
Åêñïîçèö³ÿ ïðîåêòó ÄÏÒ ðîçì³ùåíà â ïðèì³ùåíí³ Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 42.
Ïðîïîçèö³¿ ó ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ ïðèéìàþòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 32.
Ïðîïîçèö³¿ íàäàþòüñÿ ³ç çàçíà÷åííÿì ïð³çâèùà, ³ì'ÿ òà ïî áàòüêîâ³ çàÿâíèêà, ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ, îñîáèñòèì ï³äïèñîì ³ ïîâèíí³ ì³ñòèòè îá´ðóíòóâàííÿ ç óðàõóâàííÿì âèìîã çàêîíîäàâñòâà, áóä³âåëüíèõ íîðì, äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â òà ïðàâèë.
Ìàòåð³àëè ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ òàêîæ ðîçì³ùåí³ íà ñàéòàõ www. kga.gov.ua òà www.kievgenplan.grad.gov.ua.
Ïðîöåäóðà ðîçãëÿäó òà âðàõóâàííÿ ïðîïîçèö³é ãðîìàäñüêîñò³ äî ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ òðèâàòèìå ç 09.09.2016 äî 09.10.2016.
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Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îí³ çà ìåòîäîì çíèæåííÿ ö³íè îá'ºêòà
ïðèâàòèçàö³¿ — îêðåìî ³íäèâ³äóàëüíî âèçíà÷åíîãî íåðóõîìîãî ìàéíà ó ñêëàä³ íåæèëèõ áóäèíê³â (ë³ò.“À”,“Ä”,
“Æ”,“Ç”,“È”) òà íàâ³ñ³â (ë³ò.“Å”,“Ê”,“Ë”,“Ì”), ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñòàðîâîêçàëüíà, 11
Íàçâà îá'ºêòà: îêðåìî ³íäèâ³äóàëüíî âèçíà÷åíå íåðóõîìå ìàéíî ó ñêëàä³ íåæèëèõ áóäèíê³â òà íàâ³ñ³â.
Àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë. Ñòàðîâîêçàëüíà, 11.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Øëÿõîâî-åêñïëóàòàö³éíå óïðàâë³ííÿ ïî ðåìîíòó òà óòðèìàííþ
àâòîøëÿõ³â òà ñïîðóä íà íèõ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà”.
Â³äîìîñò³ ïðî îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿:
îêðåìî ³íäèâ³äóàëüíî âèçíà÷åíå íåðóõîìå ìàéíî ó ñêëàä³:
íåæèëèõ áóäèíê³â: ë³ò. “À” ïëîùåþ 190,30 êâ.ì, ë³ò. “Ä” ïëîùåþ 18,70 êâ.ì, ë³ò. “Æ” ïëîùåþ 83,80 êâ.ì, ë³ò. “Ç”
ïëîùåþ 263,20 êâ.ì, ë³ò. “È” ïëîùåþ 52,80 êâ.ì;
íàâ³ñ³â: ë³ò.“Å”ïëîùåþ 28,90 êâ.ì, ë³ò.“Ê”ïëîùåþ 28,30 êâ.ì, ë³ò. “Ë”ïëîùåþ 16,80 êâ.ì, ë³ò.“Ì”ïëîùåþ 10,50 êâ.ì.
Ïî÷àòêîâà ö³íà îá'ºêòà áåç ÏÄÂ — 7 788 000 (ñ³ì ì³ëüéîí³â ñ³ìñîò â³ñ³ìäåñÿò â³ñ³ì òèñÿ÷) ãðèâåíü.
ÏÄÂ — 1 557 600 (îäèí ì³ëüéîí ï'ÿòñîò ï'ÿòäåñÿò ñ³ì òèñÿ÷ ø³ñòñîò) ãðèâåíü.
Ïî÷àòêîâà ö³íà îá'ºêòà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 9 345 600 (äåâ'ÿòü ì³ëüéîí³â òðèñòà ñîðîê ï'ÿòü òèñÿ÷ ø³ñòñîò)
ãðèâåíü.
Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10 % ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 934 560 (äåâ'ÿòñîò òðèäöÿòü ÷îòèðè
òèñÿ÷³ ï'ÿòñîò ø³ñòäåñÿò) ãðèâåíü.
Îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿ ðîçòàøîâàíèé íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³: êîä ä³ëÿíêè 88:193:003; ïëîùà 2 014,54 êâ.ì.
ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ:
1. Óòðèìàííÿ îá'ºêòà òà ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ â íàëåæíîìó ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîìó ñòàí³.
2. Ïèòàííÿ çåìëåêîðèñòóâàííÿ òà çåìëåâ³äâåäåííÿ âèð³øóºòüñÿ íîâèì âëàñíèêîì ñàìîñò³éíî ó âñòàíîâëåíîìó
÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè ïîðÿäêó.
3. Êðîê àóêö³îíó: ðîçì³ð çíèæêè 5 % ïî÷àòêîâî¿ ö³íè, ðîçì³ð íàäáàâêè 10 % ïî÷àòêîâî¿ ö³íè.
4. Âñ³ âèòðàòè, ïîâ'ÿçàí³ ç óêëàäàííÿì äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, éîãî íîòàð³àëüíèì
ïîñâ³ä÷åííÿì òà ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà âëàñíîñò³ íà îá'ºêò, áåðå íà ñåáå ïîêóïåöü.
5. Ïåðåìîæöþ àóêö³îíó ïðîòÿãîì ï'ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó ñïëàòèòè íà êîðèñòü Òîâàðíî¿
á³ðæ³ “Ïåðøà óí³âåðñàëüíà á³ðæà “Óêðà¿íà” á³ðæîâèé çá³ð ó ðîçì³ð³, ùî íå ïåðåâèùóº 5% â³ä ö³íè ïðîäàæó
îá'ºêòà, ÿêèé âñòàíîâëþºòüñÿ á³ðæåþ.
6. Àóêö³îí áóäå ïðîâåäåíî 10 æîâòíÿ 2016 ðîêó.
Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó: ì. Êè¿â, âóë.Àíòîíîâè÷à, 172, ê³ì. 817,Òîâàðíà á³ðæà “Ïåðøà óí³âåðñàëüíà á³ðæà
“Óêðà¿íà”. Ïî÷àòîê îá 11.00.
7. Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ çà ìåòîäîì çíèæåííÿ ö³íè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Àíòîíîâè÷à, 172, ê³ì.
817,Òîâàðíà á³ðæà “Ïåðøà óí³âåðñàëüíà á³ðæà “Óêðà¿íà”.Òåë. (044) 362-64-53, (094) 927-34-53. Â ïîíåä³ëîê — ÷åòâåð
ç 9.00 äî 18.00, â ï'ÿòíèöþ òà ïåðåäñâÿòêîâ³ äí³ — ç 9.00 äî 17.00, îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 14.00. Ê³íöåâèé òåðì³í
ïðèéíÿòòÿ çàÿâ — òðè äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó.
8. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 (ñ³ìíàäöÿòü) ãðèâåíü, áåç ÏÄÂ, ñïëà÷óºòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 26004160029 â
AT “Ðàéôôàéçåí Áàíê Àâàëü”, êîä áàíêó: 380805, êîä ªÄÐÏÎÓ: 35252391, îòðèìóâà÷: Òîâàðíà á³ðæà “Ïåðøà
óí³âåðñàëüíà á³ðæà “Óêðà¿íà”.
9. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ — 934 560 ãðèâåíü, ùî ñòàíîâëÿòü 10 â³äñîòê³â â³ä ïî÷àòêîâî¿ ö³íè îá'ºêòà
ïðèâàòèçàö³¿, âíîñÿòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 26004160029 â AT “Ðàéôôàéçåí Áàíê Àâàëü”, êîä áàíêó: 380805, êîä
ªÄÐÏÎÓ: 35252391, îòðèìóâà÷: ÒÁ “Ïåðøà óí³âåðñàëüíà á³ðæà “Óêðà¿íà”.
10. Ïëàò³æí³ çàñîáè: äëÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á — ãðîøîâ³ êîøòè.
11. Îçíàéîìèòèñÿ ç îá'ºêòîì ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñòàðîâîêçàëüíà, 11.
12. Îäåðæàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.Àíòîíîâè÷à, 172, ê³ì. 817,Òîâàðíà á³ðæà
“Ïåðøà óí³âåðñàëüíà á³ðæà “Óêðà¿íà”, òåë.: (044) 362-64-53, (094) 927-34-53.

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå
ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: âóë. Ñòðàòåã³÷íå øîñå, 54 (ÄÍÇ ¹ 506 ì³ñòà Êèºâà). Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 83,00 êâ. ì.
Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â (íàäàííÿ äîäàòêîâèõ îñâ³òí³õ ïîñëóã
ä³òÿì äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ¹ 506 (àíãë³éñüêà ìîâà, õîðåîãðàô³ÿ, êîðåêö³ÿ ïñèõîëîã³÷íîãî ³
ô³çè÷íîãî ðîçâèòêó ä³òåé òà ãóðòêîâî¿ ðîáîòè) (ïîãîäèííî) (çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³
³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî
äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè).
Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè: 1 256 600,00 ãðí (áåç ÏÄÂ)
Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü: 10 146,25 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).
Îðåíäíà ïëàòà çà 1 ãîäèíó: 32,72 ãðí.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
(ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 118-Á, ì. Êè¿â, 03127, òåë.: 257-81-41, 257-12-57).
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó— ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 42, êàá. 216.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 281-66-23, 281-66-24.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — øêîëà I-III ñòóïåí³â ¹ 264 ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì àíãë³éñüêî¿ ìîâè Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà”: 1) âóë. Îíîðå äå Áàëüçàêà, 8-Ã, çàãàëüíà ïëîùà —
62,13 êâ.ì, 1 ïîâåðõ, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ êóðñ³â ç íàâ÷àííÿ âîä³¿â
àâòîìîá³ë³â, ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè — 10%, âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè — 938000,00 ãðí, ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà
(áåç ÏÄÂ) çà 1 ãîäèíó— 16,28 ãðí, òèæíåâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 260,48 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.
Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³
ïåðåäáà÷àþòü â³äïîâ³äí³ á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280,
ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç (ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ
ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà
àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ,
êàá. 220. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà”: 1) âóë. Ðàäóíñüêà, 18, çàãàëüíà ïëîùà — 196,77 êâ.ì,
2 ïîâåðõ, âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè — 3235080,00 ãðí, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ñïîðòèâíî-õîðåîãðàô³÷í³ çàíÿòòÿ, îðåíäíà ñòàâêà — 15%, ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà 1 ãîäèíó— 63,57 ãðí, îðåíäíà ïëàòà çà òèæäåíü (áåç ÏÄÂ) — 953,55 ãðí,òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü â³äïîâ³äí³ á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà
ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015
¹415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç (ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 220. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ öîêîëüíîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 82,4 êâ. ì,
ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: âóë. ²âàíà Êóäð³, 28/25.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 30.06.2016 — 1 536 000 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÊÏ “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà”
(ïðîâ. Ìàð’ÿíåíêà, 7, 280-44-53).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà
ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³; 2 ðîêè 364 äí³.
Îðåíäíà ñòàâêà: 20,0 êâ.ì — 1 %, 62,4 êâ.ì — 4%; ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ì³ñÿöü — 4187,98 ãðí áåç ÏÄÂ.
Ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ îá'ºêòà îðåíäè, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà
îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ
îãîëîøåííÿ, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à — Ïàâëåíêà (êîëèøíÿ Ñóâîðîâà), 15, êàá. 210. Äîâ³äêà
çà òåëåôîíîì 280-15-39.

ÏðÀÒ“ÑÊ “Óêðà¿íà”, îñòàííº â³äîìå ì³ñöå çíàõîäæåííÿ: ì. Êè¿â, âóë. Ðåâóöüêîãî, 42-ã, âèêëèêàºòüñÿ
â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à Äàðíèöüêèì ðàéîííèì ñóäîì ì. Êèºâà â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ÿêå â³äáóäåòüñÿ
04 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó îá 11.00 ó öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Êóëåø Ëàðèñè Â³êòîð³âíè äî
ÏðÀÒ “ÑÊ “Óêðà¿íà” ïðî ñòÿãíåííÿ ñóìè ñòðàõîâîãî â³äøêîäóâàííÿ.
Ñóäîâå çàñ³äàííÿ â³äáóäåòüñÿ ï³ä ãîëîâóâàííÿì ñóää³ Ëåîíòþê Ë. Ê. â ïðèì³ùåíí³ Äàðíèöüêîãî
ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: 02099, ì. Êè¿â, âóë. Ñåâàñòîïîëüñüêà, 14, êàá. 4, çàë. 5.
Ó ðàç³ íåÿâêè â³äïîâ³äà÷à â ñóäîâå çàñ³äàííÿ ñïðàâà áóäå ðîçãëÿíóòà çà éîãî â³äñóòíîñò³ ç
óðàõóâàííÿì íàÿâíèõ ó ñïðàâ³ äîêàç³â â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.
Îãîëîøåííÿ ïðî âèêëèê äî ñóäó (ó ïîðÿäêó ÷. 9 ñòàòò³ 74 ÖÏÊ Óêðà¿íè) Ãëóùåíêî Ìàð³¿ Ìèõàéë³âíè
“Âàñèëüê³âñüêèé ì³ñüêðàéîííèé ñóä Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ âèêëèêàº âàñ ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ ó ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à ó ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Äóøåéêà Äìèòðà Îëåãîâè÷à ïðî âèçíàííÿ äîãîâîðó íåä³éñíèì, ÿêå ïðèçíà÷åíî íà
20 âåðåñíÿ 2016 ðîêó íà 14.30 ³ â³äáóäåòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Âàñèëüê³â, âóë. Øåâ÷åíêà, 8, ñóääÿ Êîðí³ºíêî Ñ.Â.
Âè çîáîâ’ÿçàí³ ïîâ³äîìèòè ñóä ïðî ïðè÷èíè íåÿâêè.
Ðîç’ÿñíþºìî, ùî ó ðàç³ íåÿâêè â ñóäîâå çàñ³äàííÿ áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí, ñóäîâå çàñ³äàííÿ áóäå ïðîâåäåíî
ó âàøó â³äñóòí³ñòü, à â³äïîâ³äíî äî ÷. 9 ñò. 74 ÖÏÊ Óêðà¿íè ç îïóáë³êóâàííÿì îãîëîøåííÿ ïðî âèêëèê â³äïîâ³äà÷
ââàæàºòüñÿ ïîâ³äîìëåíèì ïðî ÷àñ ³ ì³ñöå ðîçãëÿäó ñïðàâè”.

Ó çâ'ÿçêó ³ç â³äíîâëåííÿì ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ²ñòîðèêî-àðõ³òåêòóðíî¿ ïàì'ÿòêè-ìóçåþ “Êè¿âñüêà ôîðòåöÿ”, ùî ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Ãîëîñ³¿âñüêèé ð-í, âóë. Ñàïåðíî-Ñëîá³äñüêà,
78, ïðîøó áóòè ïðèñóòí³ì 20.09.16 ð. î 10.00, âëàñíèê³â/êîðèñòóâà÷³â ñóì³æíèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ ïîãîäæåííÿ ìåæ çàçíà÷åíî¿ ä³ëÿíêè. Êîíòàêòíèé òåë. (067)693-33-15 (Â³êòîð).

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó
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Ôîòî Îëåêñ³ÿ ²ÂÀÍÎÂÀ

Ñâÿòî áîêñó ó «Â³òÿç³»

ÄÍßÌÈ ó ñïîðòêëóá³ «Â³òÿçü» Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ç íàãîäè Äíÿ ô³çêóëüòóðíèêà ïðîéøîâ òðàäèö³éíèé áîêñåðñüêèé òóðí³ð ñåðåä þíàê³â. Áàæàþ÷èõ âèñòóïèòè áóëî íàñò³ëüêè áàãàòî, ùî çìàãàííÿ òðèâàëè äâà äí³. Ó ï³äñóìêó, ãëÿäà÷³ íàñîëîäèëèñÿ 20-ìà
áåçêîìïðîì³ñíèìè ïîºäèíêàìè. «Çàçâè÷àé íàø òóðí³ð çáèðàº á³ëüøå áîêñåð³â, îäíàê öüîãî ðàçó â³í â³äáóâñÿ ìàéæå îäðàçó ï³ñëÿ ë³òí³õ êàí³êóë — áàãàòî

õëîïö³â ïðîñòî íå âñòèãëè ï³äãîòóâàòèñÿ. Òîìó ó
ðèíã âèéøëè êðàù³ ç êðàùèõ»,— ðîçïîâ³â òðåíåð
êëóáó «Â³òÿçü» Îëåêñàíäð Ôóðëåòîâ.
Ñåðåä ãëÿäà÷³â áóâ ïðèñóòí³é ³ êîëèøí³é ÷åìï³îí êðà¿íè Âîëîäèìèð Þð÷åíêî. «Çãàäóþ ñåáå ó öüîìó â³ö³, òîä³ äëÿ ìåíå âñå ò³ëüêè ïî÷èíàëîñÿ. ß íå
ì³ã óñâ³äîìèòè ñê³ëüêè êîðèñíèõ íàâè÷îê ìåí³ ìîæå äàòè áîêñ. Áàãàòî ÷îãî ïåðåæèâ, áóâ ìàéæå â óñ³õ
ãàðÿ÷èõ òî÷êàõ, çàðàç îñü ÀÒÎ, ³ ìàéæå â êîæí³é æèòòºâ³é ñèòóàö³¿ ìåí³ äîïîìàãàëè çíàííÿ, ÿê³ ÿ çäîáóâ
ñàìå ó ñåêö³¿ áîêñó»,— ïîä³ëèâñÿ ñâî¿ìè âðàæåííÿì
ïàí Âîëîäèìèð.
Ó òîìó, ùî áîêñ ñòàº äåäàë³ ïîïóëÿðí³øèì ñåðåä
ìîëîä³, ïåðåêîíàíà ñï³âîðãàí³çàòîð òóðí³ðó äåïóòàò Êè¿âðàäè Îëåíà Îâðàìåíêî. «Ãàäàþ, ùî ãîëîâíèé
ñåêðåò ïîïóëÿðíîñò³ öüîãî âèäó ñïîðòó — öå Â³òàë³é Êëè÷êî. Õëîïö³ áåðóòü ïðèêëàä ç íàøîãî ìåðà
é ìàñîâî éäóòü äî ñåêö³é ç áîêñó. Äî ðå÷³, íå ò³ëüêè
õëîïö³, àäæå íà òàêèõ òóðí³ðàõ ÿ ÷àñòî áà÷ó ñåðåä
ó÷àñíèê³â é ä³â÷àò»,— â³äçíà÷èëà ïàí³ Îâðàìåíêî 

Âèêðèòî íåçàêîííó ïåðåäà÷ó â îðåíäó ìàéæå 22 ãà çåìë³
ó Ïóù³-Âîäèö³
ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ ì³ñöåâà ïðîêóðàòóðà
¹ 5 ðîçïî÷àëà êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà ôàêòîì íåçàêîííî¿
ïåðåäà÷³ â îðåíäó çåìë³, ðîçòàøîâàíî¿ ó Ïóù³-Âîäèö³, ùî â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³.
Âñòàíîâëåíî, ùî ó 2007 ðîö³ ä³ëÿíêà ïëîùåþ áëèçüêî 22 ãà íà
âóë. Ë³ñîçàõèñí³é áóëà ïåðåäàíà â

îðåíäó ïðèâàòíîìó òîâàðèñòâó
äëÿ áóä³âíèöòâà ìàëîïîâåðõîâèõ
æèòëîâèõ áóäèíê³â ç îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè. Ïðîòå, ÿê ç’ÿñóâàëîñÿ, ïåðåäà÷à íàä³ëó â îðåíäó â³äáóëàñÿ ç ïîðóøåííÿì âèìîã
çåìåëüíîãî òà ë³ñîâîãî çàêîíîäàâñòâà, à òàêîæ ïðîöåäóðè îòðèìàí-

íÿ òà ïîãîäæåííÿ äîçâ³ëüíî¿ äîêóìåíòàö³¿. Êð³ì òîãî, çàáóäîâà òåðèòîð³¿ ìîæå ïðèçâåñòè äî òÿæêèõ
åêîëîã³÷íèõ íàñë³äê³â, îñê³ëüêè íà
í³é ðîñòóòü áàãàòîâ³êîâ³ íàñàäæåííÿ, à ïî ïåðèìåòðó çíàõîäèòüñÿ
îá’ºêò ë³ñîâîãî ôîíäó, ùî ïåðåáóâàº ó êîðèñòóâàíí³ ÊÏ «Ñâÿòîøèíñüêå ë³ñîïàðêîâå ãîñïîäàðñòâî» 

Íåçàáóòí³é â³äïî÷èíîê
â Õîðâàò³¿
Ó ÑÅÐÅÄÓ ãðóïà ä³òåé ó ñêëàä³ 43 þíèõ êèÿí ³ç ñ³ìåé ó÷àñíèê³â ÀÒÎ òà ³ç ñ³ìåé çàãèáëèõ íà ñõîä³ Óêðà¿íè ïîâåðíóëàñÿ ç â³äïî÷èíêó â Õîðâàò³¿. Îðãàí³çàòîðè ïî¿çäêè: Ïîñîëüñòâî Óêðà¿íè â Ðåñïóáë³ö³ Õîðâàò³ÿ, ìåð ì³ñòà Çàãðåáà Ì³ëàí Áàíäè÷, ñòîëè÷íà
âëàäà.
Ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ íà Àäð³àòè÷íîìó óçáåðåææ³
ä³òè îçíàéîìèëèñÿ ç ³ñòîð³ºþ òà òðàäèö³ÿìè äðóæíüî¿
êðà¿íè; çóñòð³ëèñÿ ç ïîñëîì íàøî¿ äåðæàâè â Ðåñïóáë³ö³ Õîðâàò³ÿ Îëåêñàíäðîì Ëåâ÷åíêîì. Ñï³ëêóâàííÿ òà çóñòð³÷ â³äáóëèñÿ ó ñòîëèö³ — ì³ñò³ Çàãðåá³,
íà Óêðà¿íñüê³é âóëèö³, á³ëÿ ïàì’ÿòíèêà Òàðàñîâ³ Øåâ÷åíêó. Ðàçîì ç ïîñëîì ä³òè ïîêëàëè êâ³òè äî ïîãðóääÿ òà âøàíóâàëè ïàì’ÿòü Êîáçàðÿ.

Òàêîæ â³äáóëàñÿ çóñòð³÷ ç ìåðîì ì³ñòà Çàãðåáà Ì³ëàíîì Áàíäè÷åì. Þí³ êèÿíè ïðåçåíòóâàëè óêðà¿íñüêó õîðåîãðàô³÷íó êîìïîçèö³þ, ïðèâ³òàëè ïàòð³îòè÷íèì ôëåø-ìîáîì «Çàñï³âàéìî ï³ñíþ ïðî Óêðà¿íó»
òà ïîäàðóâàëè íàö³îíàëüí³ ñóâåí³ðè òà ñèìâîë³êó 

Êèÿí çàïðîøóþòü äëÿ îôîðìëåííÿ ñóáñèä³¿
ÄËß ÇÌÅÍØÅÍÍß ÷åðã òà ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíêó æèòëîâî¿ ñóáñèä³¿ ó íàéêîðîòø³ òåðì³íè ìåøêàíöÿì ñòîëèö³ ðåêîìåíäóþòü íå
÷åêàòè ïî÷àòêó îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó ³ çâåðòàòèñÿ çà ïðèçíà÷åííÿì ñóáñèä³¿ âæå çàðàç.
Íàâ³òü ÿêùî ó íåîïàëþâàëüíèé ïåð³îä ñóáñèä³ÿ çà ðîçðàõóíêîì áóäå äîð³âíþâàòè 0 ãðí, íà
ïî÷àòêó îïàëþâàëüíîãî ïåð³îäó ó
æîâòí³ áóäå ïðîâåäåíî àâòîìàòè÷íèé ðîçðàõóíîê æèòëîâî¿ ñóáñèä³¿ ç âðàõóâàííÿì íàðàõóâàíü

íà öåíòðàë³çîâàíå îïàëåííÿ áåç
íåîáõ³äíîñò³ ïîâòîðíîãî çâåðíåííÿ.
Äëÿ ïðèçíà÷åííÿ ñóáñèä³¿ ìåøêàíöÿì íåîáõ³äíî ïîäàòè äî ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó ç ïèòàíü ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ çàÿâó ïðî ïðèçíà÷åííÿ æèòëîâî¿ ñóáñèä³¿ òà äåêëàðàö³þ ïðî äîõîäè ³ âèòðàòè îñ³á, ÿê³
çâåðíóëèñÿ çà ïðèçíà÷åííÿì æèòëîâî¿ ñóáñèä³¿.
Çàçíà÷åí³ çàÿâà òà äåêëàðàö³ÿ
ìîæóòü áóòè íàä³ñëàí³ ïîøòîþ äî

óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó íàñåëåííÿ. ²ç ñîáîþ íåîáõ³äíî ìàòè ïàñïîðò àáî ³íøèé äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº îñîáó.
Óâàãà! Ñóáñèä³ÿ º áåçïîâîðîòíîþ, à ¿¿ îòðèìàííÿ íå ïîâ’ÿçàíå
³ íå òÿãíå çà ñîáîþ çì³íó ôîðìè
âëàñíîñò³ æèòëà.
Á³ëüø äåòàëüíó ³íôîðìàö³þ
ïðî óìîâè ïðèçíà÷åííÿ æèòëîâî¿
ñóáñèä³¿ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíîì «ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿» Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè ÊÌÄÀ:
404-36-46 

Ï³äãîòóâàâ Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ
ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ)

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ
Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

61308

Internet: www.kreschatic.kiev.ua
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ
01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå
çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.
Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì
òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.
Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.
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