
Герої не вмирають!
У Києві з’явиться пам’ятник та вулиця Героїв 
Небесної Сотні

"Герої не вмирають!" — під такий ти�

хий плач десятків тисяч українців два

дні, 22 та 23 лютого, на Майдані Неза�

лежності прощалися з вбитими за волю

та незалежність нашої держави. Небес�

ну Сотню в останню путь проводжали

чоловіки та жінки, дорослі та діти. На

головній сцені Майдану — панахиди за

загиблими. На вулиці Інститутській —

там, де ще залишилися сліди крові зі

смертельних ран,— символічні стіни

пам'яті з фотографіями сучасних геро�

їв. Саме сюди безперервним потоком

йдуть люди: несуть квіти, запалюють

свічки. На схилах біля Жовтневого Па�

лацу десятками вогників палає "Героям

Слава!". Люди не можуть стримати ні

емоцій, ні сліз. "Ми з самого початку

підтримували Майдан, чим могли. Од�

нак ніколи не могли повірити, що тут

вбиватимуть наших дітей. Це відкрита

рана на душі кожного українця, яка ні�

коли не загоїться. Ми плачемо за тими,

хто віддав найдорожче, що мав,— своє

життя, аби ми з вами могли бачити

сонце на небі та отримали шанс жити в

іншій країні",— ділиться з "Хрещати�

ком" киянка Оксана.

Приводять сюди і дітей, аби ті змалеч�

ку знали своїх героїв, які віддали життя

за краще майбутнє України. "У ці дні тут

народилася справді нова, незалежна

України. І за це ми заплатили надвисоку

ціну — десятки обірваних життів. Після

таких подій, стількох смертей кожен з

нас, я вірю, вже не зможе бути колиш�

нім. Не повинен миритися з продажніс�

тю чиновників, корупцією, хабарами.

Адже жити так, як і до того,— це зрадити

пам'ять Небесної Сотні. І сам так відте�

пер я виховуватиму своїх дітей",— роз�

повідає батько двох синів, чотирьох та

семи років, пан Микола.

У всіх церквах в ці дні відбулися мо�

лебні за полеглими. Десятки тисяч лю�

дей по всій Україні, та й далеко за її ме�

жами, вийшли на площі своїх міст та

містечок, аби вшанувати героїв Небесної

Сотні.

Зазначимо, що за офіційними даними

МОЗ України з початку сутичок загину�

ло 82 людини. За допомогою звернулося

675 учасників масових заходів, 447 осіб

було госпіталізовано.

Аби подвиг сучасних героїв назавжди

залишився у пам'яті українського наро�

ду, у Києві планують встановити пам'ят�

ник полеглим борцям. Таку ідею акти�

вістів підтримав і голова КМДА Володи�

мир Макеєнко. "Я підтримую народну

ініціативу зі створення пам'ятника Не�

бесній Сотні і героям Майдану. Ми ого�

лосимо конкурс на найкращий архітек�

турний проект, до якого зможе приєдна�

тися кожен громадянин України. Ми по�

винні встановити його якомога швид�

ше!" — написав він на своїй сторінці в

Facebook.

Окрім того, вулицю Інститутську, на

якій були вбиті мітингувальники 20 лю�

того та де велися найзапекліші бої, пла�

нують перейменувати на Героїв Небесної

Сотні. Таку постанову зареєстрував у

парламенті депутат від "Батьківщини"

Андрій Пишний.

"Як данину пам'яті і нагадування кож�

ному президенту, якою ціною була здо�

бута перемога",— пояснив свою пропо�

зицію пан Пишний.

Між тим, таблички з назвою вулиці

Інститутської активісти вже заклеюють

роздрукованими листами з написом "Ге�

роїв Небесної Сотні"

Упродовж двох днів десят и тисяч раїнців на Майдані Незалежності вшанов вали пам`ять за иблих за волю та незалежність нашої
держави

Інформація для фізичних, 
юридичних осіб та представників ЗМІ 

Ó çâ`ÿçêó ç³ ñêëàäíîþ ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîþ ñèòóàö³ºþ,
ÿêà ñêëàëàñÿ â Óêðà¿í³ ³ çîêðåìà ó öåíòð³ Êèºâà, äåÿê³
ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè ÊÌÄÀ, ùî çä³éñíþâàëè ïðèéîì
ãðîìàäÿí, þðèäè÷íèõ îñ³á íà âóë. Õðåùàòèê, âèìóøåí³
ïðàöþâàòè â ³íøèõ ïðèì³ùåííÿõ. Çì³íåí³ òàêîæ ³ íîìå-
ðè òåëåôîí³â. Ó çâ`ÿçêó ³ç ïîøêîäæåííÿì ïîøòîâîãî ñåð-
âåðó, ùî çáåð³ãàâñÿ â àäì³íáóä³âë³ íà âóë. Õðåùàòèê, 36,
íå ïðàöþþòü åëåêòðîíí³ àäðåñè ç äîìåíîì kma.gov.ua. 

Òàê, íàðàç³ ïðåäñòàâíèêè ÇÌ² ìîæóòü íàäñèëàòè æóð-
íàë³ñòñüê³ çàïèòè íà åëåêòðîíí³ ñêðèíüêè óïðàâë³ííÿ ³í-
ôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ òà äîñòóïó äî ïóáë³÷íî¿ ³í-
ôîðìàö³¿: uizdpi@kievcity.gov.ua, uizdpi@gmail.com òà òå-
ëåôîíóâàòè çà íîìåðîì ìîá³ëüíîãî: (067) 242-37-22, ôàêñ:
(044) 239-18-31. 

Çàïèòè íà äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ ìîæíà íàä-
ñèëàòè òàêîæ íà åëåêòðîíí³ ñêðèíüêè: uizdpi@
kievcity.gov.ua, uizdpi@gmail.com, ôàêñîì: (044) 239-18-31,
îôîðìèòè òåëåôîíîì: (044) 239-18-31 àáî ïðèíåñòè îñî-
áèñòî çà àäðåñîþ: âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-Á. 

Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çâåðíåíü ãðîìàäÿí òèì÷àñîâî ïå-
ðåáóâàº ó ïðèì³ùåíí³ íà âóë. Ëàáîðàòîðí³é, 1/62-À. Òå-
ëåôîí: (044) 521-20-76, ôàêñ: (044) 521-20-74. 

Ïðèéîì ãðîìàäÿí çä³éñíþºòüñÿ â³ää³ëîì îñîáèñòîãî
ïðèéîìó ãðîìàäÿí çà àäðåñîþ: âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöü-
êîãî, 24 (ó ïðèì³ùåíí³ Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ÐÄÀ). Òåëåôîí:
(044) 235-20-51. 

Äåïàðòàìåíò åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é ÊÌÄÀ ïðèéìàº
ãðîìàäÿí òà þðèäè÷íèõ îñ³á ç ïèòàíü ïàéîâî¿ ó÷àñò³ ó
ñòâîðåíí³ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè ì³ñòà ó ïðèì³ùåíí³ Îáîëîíñüêî¿ ÐÄÀ. Ïðèéîì
â³äáóâàºòüñÿ ùîäíÿ çà àäðåñîþ: âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåí-
êà, 16, êàá. 106, êàá. 112. Çàïèñ òà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë: (044)
426-56-65. 

Óïðàâë³ííÿ äîêóìåíòàëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ ðîçòàøîâà-
íå íà Äí³ïðîâñüê³é íàáåðåæí³é, 19-Á (äîçâ³ëüíèé öåíòð).
Ñþäè ìîæóòü çâåðòàòèñÿ þðèäè÷í³ îñîáè. Êîíòàêòíèé
òåëåôîí: (044) 202-60-32, å-ïîøòà: udzkmda@ukr.net. Ëèñ-
òè ìîæíà íàäñèëàòè íà àäðåñó: âóë. Õðåùàòèê, 36, ì. Êè-
¿â-044, 01044. 

Íà æàëü, ïàðàë³çîâàíà ïîâíîö³ííà ðîáîòà Äåïàðòàìåí-
òó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè. Îäíàê éîãî ñï³âðîá³ò-
íèêè òèì÷àñîâî äàþòü äîâ³äêè çà òåëåôîíîì: (044) 221-
03-49. 

ÊÌÄÀ ïðîñèòü âèáà÷åííÿ çà òèì÷àñîâ³ íåçðó÷íîñò³

Київський зоопарк бере шефство 
над тваринами, що утримуються 
в Межигір’ї 

ßê ïîâ³äîìëÿº ïðåñ-ñëóæáà Êè¿âñüêîãî çîîïàðêó, âðàí-
ö³ 24 ëþòîãî 2014 ðîêó íà äîðó÷åííÿ ãîëîâè ÊÌÄÀ Âîëî-
äèìèðà Ìàêåºíêà ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÊÏ "Êè¿âñüêèé
çîîïàðê" ªâãåí Êèðèëþê íàïðàâèâ ó â³äðÿäæåííÿ äî ìà-
ºòêó ó Ìåæèã³ð`ÿ çàñòóïíèêà ³ç çîî÷àñòèíè ²ãîðÿ Ìàð³é-
÷óêà òà ãîëîâíîãî ë³êàðÿ âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè ²ííó Âà-
ñèëüêîâñüêó ç ìåòîþ âèâ÷åííÿ ñèòóàö³¿ ùîäî òâàðèí, ÿê³
çàëèøèëèñÿ òàì áåç íàëåæíîãî íàãëÿäó. 

Ôàõ³âö³ Êè¿âñüêîãî çîîïàðêó ðåòåëüíî âèâ÷àòü ñòàí
çäîðîâ`ÿ òâàðèí, ïðîâåäóòü ³íâåíòàðèçàö³þ, ïåðåâ³ðÿòü
íàÿâí³ñòü òà ÿê³ñòü êîðìîâî¿ áàçè. 

Çà ðåçóëüòàòàìè ðîáîòè ôàõ³âö³â áóäå îáãîâîðþâàòèñÿ
ïèòàííÿ ùîäî ðîçòàøóâàííÿ òâàðèí ó ñòîëè÷íîìó çâ³-
ðèíö³. 

Ìèíóëî¿ ñóáîòè òà íåä³ë³ íà âîëîíòåðñüêèõ çàñàäàõ ó
Ìåæèã³ðñüêîìó çîîïàðêó ïîáóâàâ íà÷àëüíèê â³ää³ëó íàó-
êîâî-ïðîñâ³òíèöüêî¿ ðîáîòè Êè¿âñüêîãî çîîïàðêó Ñåðã³é
Ãðèãîð`ºâ, ÿêèé íàäàâàâ êîìåíòàð³ â³äíîñíî ñòàíó òâà-
ðèí

Автобуси до Межигір’я 
курсуватимуть доти, доки на них буде
попит серед киян 

Ó ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ" ³íôîðìóþòü, ùî ìàðøðóòí³ àâòî-
áóñè äî Ìåæèã³ð`ÿ ïðîäîâæóþòü êóðñóâàòè â³ä ñòàíö³¿
ìåòðî "Ãåðî¿â Äí³ïðà". Êóðñóâàòèìóòü àâòîáóñè äîòè, äî-
êè íà íèõ áóäå ïîïèò ñåðåä êèÿí. Âàðò³ñòü ïðî¿çäó äî Ìå-
æèã³ð`ÿ âñòàíîâëåíà, ÿê ³ íà âñ³õ ïðèì³ñüêèõ ìàðøðóòàõ,
íà ð³âí³ 3 ãðí. 

Íàãàäàºìî, ùî ç 23 ëþòîãî çà äîðó÷åííÿì ãîëîâè
ÊÌÄÀ Âîëîäèìèðà Ìàêåºíêà, çâàæàþ÷è íà âåëèêèé àæ³-
îòàæ òà ïðîõàííÿ êèÿí, ó ñòîëèö³ ñòâîðèëè àâòîáóñíèé
ìàðøðóò äî Ìåæèã³ð`ÿ

Íîâèíè

Олена ЗАРЕЦЬКА
“Хрещатик”

Т
ри дні — 18, 19 та 20	те лютого — стали найстрашнішими
в історії сучасної України. Загострення протистояння,
справжні військові дії, що розгорнулися в центрі Києва
під час тринадцятигодинного штурму силовиками Майда	

ну з використанням спецтехніки, та ранок "чорного" четверга,
коли на вулиці Інститутській снайпери прицільними пострілами
в голову та шию забрали життя десятків мітингувальників.
Небесна Сотня — так охрестили в народі тих сучасних героїв,
які ціною власного життя дали Україні шанс на краще майбутнє.
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Нормативно
правові та інші акти органів місцевого самоврядування
ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Випуск № 18 (1287)

ВІВТОРОК,
25 лютого
2014 року

Хрещатик 2 25 лютого 2014 року

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) на вул. Прорізній, 19 у Шевченківському районі 
м. Києва для експлуатації та обслуговування адміністративного

корпусу
Рішення Київської міської ради № 535/10023 від 13 листопада 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) на вул. Прорізній, 19 у Шевченківському районі м. Києва та додані доку

менти, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України “Про внесення змін до де

яких 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 міська
рада

ВИРІШИЛА:

1.� Надати� дозвіл� на� розроблення� прое�т�

земле�строю�щодо� відведення� земельної� ді-

лян�и�Департамент�� охорони� здоров’я� ви�о-

навчо�о� ор�ан�� Київсь�ої� місь�ої� ради� (Київ-

сь�ої�місь�ої�державної� адміністрації)� на�в�л.

Прорізній,� 19� �� Шевчен�івсь�ом�� районі�

м.� Києва� орієнтовною� площею� 0,07� �а� (зе-

мельна�ділян�а��ом�нальної�власності�терито-

ріальної��ромади�міста�Києва)�в�постійне��о-

рист�вання�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня� адміністративно�о� �орп�с�� з�ідно� з� пла-

ном-схемою�(додато��до�рішення)�(К-20649).

2.� Контроль� за� ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн�� �омісію�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�земельних�відносин,�місто-

б�д�вання�та�архіте�т�ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

З додатками до рішень Київради можна ознайомитися в
секретаріаті Київради

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

ділянки громадянину Брюховецькому Михайлу Антоновичу 
на вул. Бродівській у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 606/10094 від 13 листопада 2013 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки громадянину Брюховецькому Михайлу Антоновичу на вул. Бродівській у Голосіївському
районі м. Києва та додані документи, враховуючи те, що місце розташування земельної ділянки не відпові

дає Генеральному плану м. Києва (лист Департаменту містобудування та архітектури від 12.09.2013
№ 16053/0/12/27
13), керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України “Про вне

сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності”, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити���наданні�дозвол��на�розроб-

лення�прое�т��земле�строю�щодо�відведення

земельної� ділян�и� �ромадянин�� Брюховець-

�ом��Михайл��Антонович��на�в�л.�Бродівсь�ій

��Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною

площею�0,10��а�(земельна�ділян�а��ом�наль-

ної� власності� територіальної� �ромади� міста

Києва)���власність�для�б�дівництва�та�обсл�-

�ов�вання�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их

б�дівель�і�спор�д�(К-21196).

2.� Контроль� за� ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн�� �омісію�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�земельних�відносин,�місто-

б�д�вання�та�архіте�т�ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

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

екологічній прокуратурі на вул. Симиренка між будинками 
№ 5
а та № 12
а у Святошинському районі м. Києва 
для будівництва, експлуатації та обслуговування 

багатоповерхового житлового будинку
Рішення Київської міської ради № 531/10019 від 13 листопада 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки Дніпровській екологічній прокуратурі на вул. Симиренка між будинками № 5
а та № 12
а
у Святошинському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу
України, Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування
земель державної та комунальної власності”, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.� Надати� дозвіл� на� розроблення� прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и� Дніпровсь�ій� е�оло�ічній� про��рат�рі

на�в�л.�Симирен�а�між�б�дин�ами�№ 5-а� та

№ 12-а� �� Святошинсь�ом�� районі� м.� Києва

орієнтовною� площею� 1,02� �а� (земельна� ді-

лян�а� �ом�нальної� власності� територіальної

�ромади�міста�Києва)�в�постійне��орист�ван-

ня�для�б�дівництва,�е�спл�атації� та�обсл��о-

в�вання� ба�атоповерхово�о� житлово�о� б�-

дин��� з�ідно� з� планом-схемою� (додато�� до

рішення)�(К-20806).

2.� Контроль� за� ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн�� �омісію�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�земельних�відносин,�місто-

б�д�вання�та�архіте�т�ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

З додатками до рішень Київради можна ознайомитися в
секретаріаті Київради

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 
“Торговий дім “Агросвіт” земельної ділянки 

для обслуговування будівлі соціально
побутового центру 
на просп. Петра Григоренка, 26 у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 622/10110 від 13 листопада 2013 року
Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою

щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.� Затвердити� прое�т� земле�строю� щодо

відведення� земельної� ділян�и� товариств�� з

обмеженою� відповідальністю� “Тор�овий� дім

“А�росвіт”� для� обсл��ов�вання� б�дівлі� соці-

ально-поб�тово�о� центр�� на� просп.� Петра

Гри�орен�а,�26���Дарниць�ом��районі�м.�Ки-

єва� (справа� Д-6822,� заява� ДЦ� № 01016-

000102030-014�від�16.09.2013).

2.�Передати�приватном��а�ціонерном�� то-

вариств��“Тор�овий�дім�“А�росвіт”,�за��мови

ви�онання� п�н�т�� 3� цьо�о� рішення,� �� дов�о-

стро�ов��оренд��на�10�ро�ів�земельн��ділян-

��� площею� 0,4260� �а� (�адастровий� номер

8000000000:90:004:0004)� для� обсл��ов�ван-

ня�адміністративно�о�б�дин���на�просп.�Пет-

ра� Гри�орен�а,� 26� �� Дарниць�ом�� районі�

м.�Києва�із�земель��ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва.

3.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�“Тор�овий�дім�“А�росвіт”:

3.1.� Ви�он�вати� обов’яз�и� земле�орист�-

вача�відповідно�до�вимо��статті�96�Земельно-

�о��оде�с��У�раїни.

3.2.�У�місячний�термін�надати�до�Департа-

мент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�а-

н�� Київсь�ої� місь�ої� ради� (Київсь�ої� місь�ої

державної�адміністрації)�до��менти,�визначе-

ні� за�онодавством,� необхідні� для� ��ладання

до�овор��оренди�земельної�ділян�и.

3.3.� Забезпечити� вільний� дост�п� для

про�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�ата-

ції� існ�ючих� інженерних� мереж� і� спор�д,

що� знаходяться� в�межах� земельної� ділян-

�и.

3.4.� Ви�онати� вимо�и,� ви�ладені� в� листах

Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри

від�26.07.2013�№ 13063/0/012/27-13,�Голов-

но�о��правління�Держзема�ентства���м.�Києві

від� 14.08.2013� № 2884,� Департамент�� зе-

мельних� рес�рсів� від� 10.09.2013� № 05704-

19533.

3.5.�У�разі�необхідності�проведення�ре�он-

стр��ції� чи� ново�о� б�дівництва� питання

оформлення� дозвільної� та� прое�тно-�ошто-

рисної� до��ментації� виріш�вати� в� поряд��,

визначеном��за�онодавством�У�раїни.

3.6.�Питання�майнових�відносин�виріш�ва-

ти�в��становленом��поряд��.

3.7.�Питання�пайової��часті�вирішити�відповід-

но�до�рішення�Київради�від�08.02.2013�№ 3/9060

“Про�бюджет�міста�Києва�на�2013�рі�”.

4.�Попередити�земле�орист�вача,�що�ви�о-

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

тя�не� за� собою� припинення� права� �орист�-

вання� нею� відповідно� до� вимо�� статей� 141,

143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

5.� Контроль� за� ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київради�з�пи-

тань� земельних� відносин,�містоб�д�вання� та

архіте�т�ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

Шевченківському районному управлінню Головного управління
МВС України в м. Києві на вул. Прорізній, 12
а, 
вул. Прорізній, 12
б у Шевченківському районі 

м. Києва для експлуатації 
та обслуговування адміністративних будинків

Рішення Київської міської ради № 575/10063 від 13 листопада 2013 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельних ділянок Шевченківському районному управлінню Головного управління МВС України в м. Києві
на вул. Прорізній, 12
а, вул. Прорізній, 12
б у Шевченківському районі м. Києва та додані документи, керу

ючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, пунктами 4, 6 прикінцевих та перехідних положень За

кону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер

жавної та комунальної власності”, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве само

врядування в Україні”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.� Надати� дозвіл� на� розроблення� прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельних�ді-

ляно��Шевчен�івсь�ом��районном���правлін-

ню� Головно�о� �правління� МВС� У�раїни� в�

м.�Києві�на�в�л.�Прорізній,�12-а,�в�л.�Проріз-

ній,�12-б���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва

орієнтовними� площами� 0,11� �а;� 0,01� �а� (зе-

мельні�ділян�и�державної�власності)�в�постій-

не��орист�вання�для�е�спл�атації�та�обсл��о-

в�вання� адміністративних� б�дин�ів� з�ідно� з

планом-схемою� (додато�� до� рішення)� (К-

21934).

2.� Контроль� за� ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн�� �омісію�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�земельних�відносин,�місто-

б�д�вання�та�архіте�т�ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

З додатками до рішень Київради можна ознайомитися в
секретаріаті Київради

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
об’єднаному кооперативу по будівництву та експлуатації 

колективних автостоянок “Дніпровський” 
на просп. Генерала Ватутіна, урочище Чорторий, 

у Дніпровському районі м. Києва для розміщення автостоянок
для зберігання автотранспорту членів кооперативу
Рішення Київської міської ради № 608/10096 від 13 листопада 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки об’єднаному кооперативу по будівництву та експлуатації колективних автостоянок
“Дніпровський” на просп. Генерала Ватутіна, урочище Чорторий, у Дніпровському районі м. Києва та додані
документи, враховуючи негативний висновок Департаменту містобудування та архітектури від 13.08.2013



ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Хрещатик 325 лютого 2014 року

№ 14189/0/12/27
13 та те, що розгляд справ по наданню, оформленню права користування земельними ді

лянками та погодженню місця розташування об’єктів на території Труханового острова зупинено до завер

шення розробки і затвердження проекту детального планування згідно з рішенням Київської міської ради
від 23.05.2002 № 23/23 “Про деякі питання діяльності комунального підприємства “Труханів острів”, керу

ючись статтями 9, 41, 79
1, 123, 124 Земельного кодексу України, статтею 50 Закону України “Про землеуст

рій”, Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування зе

мель державної та комунальної власності”, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України “Про міс

цеве самоврядування в Україні”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити���наданні�дозвол��на�розроб-

лення�прое�т��земле�строю�щодо�відведення

земельної� ділян�и� об’єднаном�� �ооператив�

по� б�дівництв�� та� е�спл�атації� �оле�тивних

автостояно�� “Дніпровсь�ий”� на� просп.� Гене-

рала�Ват�тіна,��рочище�Чорторий,���Дніпров-

сь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею

1,39��а� (земельна�ділян�а��ом�нальної�влас-

ності� територіальної� �ромади�міста�Києва)� в

�орот�остро�ов��оренд��на�5�ро�ів�для�розмі-

щення� автостояно�� для� збері�ання� авто-

транспорт��членів��ооператив��(К-21182).

2.� Контроль� за� ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн�� �омісію�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�земельних�відносин,�місто-

б�д�вання�та�архіте�т�ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЛІСОЛ” 
на шосе Столичному (21 км) у Голосіївському районі м. Києва 
для створення озелененої території загального користування

Рішення Київської міської ради № 560/10048 від 13 листопада 2013 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЛІСОЛ” на шосе Столичному (21 км) у
Голосіївському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу
України, Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування
земель державної та комунальної власності”, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.� Надати� дозвіл� на� розроблення� прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ�“ЛІСОЛ”�на�шосе�Столичном�

(21��м)���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�орі-

єнтовною�площею�0,26��а�(земельна�ділян�а

�ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва)�в�дов�остро�ов��оренд��на�49

ро�ів�для�створення�озелененої�території�за-

�ально�о� �орист�вання� з�ідно� з� планом-схе-

мою�(додато��до�рішення)�(К-21040).

2.� Контроль� за� ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн�� �омісію�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�земельних�відносин,�місто-

б�д�вання�та�архіте�т�ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

З додатками до рішень Київради можна ознайомитися в
секретаріаті Київради

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Сілевич Ользі Олексіївні на вул. Лазурній, 8/10 
у Голосіївському районі м. Києва для ведення садівництва

Рішення Київської міської ради № 607/10095 від 13 листопада 2013 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки громадянці Сілевич Ользі Олексіївні на вул. Лазурній, 8/10 у Голосіївському районі м. Ки

єва та додані документи, враховуючи те, що місце розташування земельної ділянки не відповідає Генераль

ному плану м. Києва (лист Департаменту містобудування та архітектури від 12.09.2013 № 16043/0/12/27
13),
керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України “Про внесення змін до деяких за

конодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності”, пунктом 34
частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити���наданні�дозвол��на�розроб-

лення�прое�т��земле�строю�щодо�відведення

земельної� ділян�и� �ромадянці� Сілевич� Ользі

Оле�сіївні� на� в�л.� Лаз�рній,� 8/10� �� Голосіїв-

сь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею

0,12��а� (земельна�ділян�а��ом�нальної�влас-

ності� територіальної� �ромади�міста�Києва)� �

власність�для�ведення�садівництва�(К-21727).

2.� Контроль� за� ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�па�постійн�� �омісію�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�земельних�відносин,�місто-

б�д�вання�та�архіте�т�ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

Про поновлення договорів оренди 
земельних ділянок товариству з обмеженою відповідальністю

“А. К. В.” для будівництва, експлуатації 
та обслуговування ринкового комплексу 

та для організації будівельних робіт на бульв. Чоколівському, 
5—7 у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 637/10125 від 13 листопада 2013 року
Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі”, враховуючи листи
звернення товариства з

обмеженою відповідальністю “А. К. В.” від 04.05.2012 № 317, від 31.07.2012 № 432 та розглянувши технічну до

кументацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцево

сті), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�5�ро�ів�до�овори�оренди�зе-

мельних� діляно�� від� 26.01.2005� № 72-6-

00249� (з� �рах�ванням� до�овор�� про� поно-

влення� від� 07.07.2009�№ 72-6-00580)� та� від

26.01.2005�№ 72-6-00248�(з��рах�ванням�до-

�овор��про�поновлення�від�07.07.2009�№ 72-

6-00581),���ладені�між�Київсь�ою�місь�ою�ра-

дою� та� товариством� з� обмеженою� відпові-

дальністю�“А.�К.�В.”�на�підставі�п�н�т��19�рі-

шення�“Київсь�ої�місь�ої�ради�від�29.04.2004

№ 237/1447� “Про� надання� і� вил�чення� зе-

мельних�діляно��та�припинення�права��орис-

т�вання� землею”� та� від� 14.06.2007

№ 853/1514� “Про� поновлення� товариств�� з

обмеженою�відповідальністю�“А.�К.�В.”�до�о-

ворів� оренди� земельних� діляно�� для� б�дів-

ництва,� е�спл�атації� та� обсл��ов�вання�рин-

�ово�о� �омпле�с�� на� б�льв.� Чо�олівсь�ом�,

5—7� �� Солом’янсь�ом�� районі� м.� Києва”

(справа�А-20317),�в�том��числі:

— площею� 0,6866� �а� (�адастровий� номер

8 000 000 000 72:168:0002) —�для�б�дівниц-

тва,�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�рин�ово-

�о��омпле�с�;

— площею� 0,0438� �а� (�адастровий� номер

8 000 000 000 72:168:0008)�та�площею�0,0449

�а� (�адастровий� помер

8 000 000 000 72:168:0009),� в� том�� числі� в

межах� червоних� ліній� площею� 0,0287� �а,—

для� ор�анізації� б�дівельних� робіт� на� б�льв.

Чо�олівсь�ом�,�5-7���Солом’янсь�ом��районі

м.�Києва.

2.� Встановити,� що� розмір� річної� орендної

плати,� визначеної� в� до�оворах� оренди� зе-

мельних� діляно�� від� 26.01.2005� № 72-6-

00249� (з� �рах�ванням� до�овор�� про� поно-

влення� від� 07.07.2009�№ 72-6-00580)� та� від

26.01.2005�№ 72-6-00248�(з��рах�ванням�до-

�овор��про�поновлення�від�07.07.2009�№ 72-

6-00581),� підля�ає� приведенню� �� відповід-

ність�до�норм�за�онодавства�У�раїни.

3.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�“А.�К.�В.”���місячний�термін�надати�до�Де-

партамент�� земельних�рес�рсів� ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої� державної� адміністрації)� до��менти,� ви-

значені� за�онодавством,� для� ��ладання� до-

дат�ових� ��од� про� поновлення� до�оворів

оренди� земельних� діляно�� від� 26.01.2005

№ 72-6-00249� (з� �рах�ванням� до�овор�� про

поновлення�від�07.07.2009�№ 72-6-00580)�та

від�26.01.2005�№ 72-6-00248�(з��рах�ванням

до�овор�� про� поновлення� від� 07.07.2009

№ 72-6-00581).

4.� Контроль� за� ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київради�з�пи-

тань� земельних� відносин,�містоб�д�вання� та

архіте�т�ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

Про передачу публічному акціонерному 
товариству “Холдингова компанія “Київміськбуд” 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будинку
лікарні, озеленення і благоустрою території 

на просп. Червонозоряному, 17 у Солом’янському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 611/10099 від 13 листопада 2013 року
Відповідно до статей 93, 123, 124 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону

України “Про місцеве самоврядування в Україні” та розглянувши проект землеустрою щодо відведення зе

мельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.� Затвердити� прое�т� земле�строю� щодо

відведення�земельної�ділян�и�п�блічном��а�-

ціонерном��товариств��“Холдин�ова��омпанія

“Київмісь�б�д”�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�-

вання�б�дин���лі�арні,�озеленення�і�бла�о�ст-

рою�території�на�просп.�Червонозоряном�,�17

��Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(справа�Д-

3541,�заява�ДЦ�№ 01005-000093218-014�від

12.07.2013).

2.� Передати� п�блічном�� а�ціонерном�� то-

вариств�� “Холдин�ова� �омпанія� “Київмісь�-

б�д”,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3�цьо�о�рі-

шення,��� �орот�остро�ов��оренд��на�5�ро�ів

земельн�� ділян��� площею� 1,2628� �а� (�адас-

тровий�номер�8 000 000 000 72:234:0005)�для

е�спл�атації� та� обсл��ов�вання� б�дин��� лі-

�арні,�озеленення�і�бла�о�строю�території�на

просп.�Червонозоряном�,�17���Солом’янсь�о-

м�� районі� м.� Києва� із� земель� �ом�нальної

власності� територіальної� �ромади� міста� Ки-

єва.

3.� П�блічном�� а�ціонерном�� товариств�

“Холдин�ова��омпанія�“Київмісь�б�д”:

3.1.� Ви�он�вати� обов’яз�и� земле�орист�-

вача�відповідно�до�статті�96�Земельно�о��о-

де�с��У�раїни.

3.2.�Питання�майнових�відносин�виріш�ва-

ти�в��становленом��поряд��.

3.3.� Забезпечити� вільний� дост�п� для� про-

�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�-

ючих� інженерних�мереж� і� спор�д,�що�знахо-

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

3.4.� Ви�онати� вимо�и,� ви�ладені� в� листах

Головно�о� �правління� містоб�д�вання,� архі-

те�т�ри�та�дизайн��місь�о�о�середовища�від

06.07.2010�№ 19-8321,�Київсь�ої�місь�ої�сан-

епідстанції�від�03.02.2011�№ 654,�Державно-

�о� �правління� охорони� нав�олишньо�о� при-

родно�о� середовища� в� м.� Києві� від

11.02.2011� № 05-08/268,� Головно�о� �прав-

ління� охорони� ��льт�рної� спадщини� від

07.02.2011� № 668,� Головно�о� �правління

Держзема�ентства� ��м.� Києві� від� 19.06.2013

№ 2132,�Головно�о��правління�земельних�ре-

с�рсів�від�28.11.2012�№ 05-9370.

3.5.�У�місячний�термін�надати�до�Департа-

мент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�а-

н�� Київсь�ої� місь�ої� ради� (Київсь�ої� місь�ої

державної�адміністрації)�до��менти,�визначе-

ні� чинним� за�онодавством,� необхідні� для

��ладання�до�овор��оренди�земельної�ділян-

�и.

3.6.�У�разі�необхідності�проведення�ре�он-

стр��ції� чи� ново�о� б�дівництва� питання

оформлення� дозвільної� та� прое�тно-�ошто-

рисної� до��ментації� виріш�вати� в� поряд��,

визначеном��за�онодавством�У�раїни.

4.�Попередити�земле�орист�вача,�що�ви�о-

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

тя�не� за� собою� припинення� права� �орист�-

вання� нею� відповідно� до� вимо�� статей� 141,

143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

5.� Контроль� за� ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київради�з�пи-

тань� земельних� відносин,�містоб�д�вання� та

архіте�т�ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки громадянці Цимбаленко
Ользі Прокопівні для будівництва та обслуговування житлового

будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Тепловозній, 13 у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 596/10084 від 13 листопада 2013 року
Розглянувши заяву громадянки Цимбаленко Ольги Прокопівни від 25.02.2008 про надання у приватну

власність земельної ділянки площею 0,05 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо

дарських будівель і споруд, на виконання постанови Дарницького районного суду м. Києва від 25.03.2010 у
справі № 2а
15/10, яка залишена без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від
15.02.2011, та враховуючи те, що до заяви не додано документів, передбачених частиною третьою статті 21
Тимчасового порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із земель кому

нальної власності в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.02.2013 № 63/9120,
керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити��ромадянці�Цимбален�о�Оль-

зі� Про�опівні� �� наданні� дозвол�� на� розроб-

лення�прое�т��земле�строю�щодо�відведення

земельної�ділян�и�площею�0,05��а�для�б�дів-

ництва� та� обсл��ов�вання�житлово�о� б�дин-

��,� �осподарсь�их� б�дівель� і� спор�д� на� в�л.

Тепловозній,�13���Дарниць�ом��районі�м.�Ки-

єва�(справа�А-20343).

2.� Контроль� за� ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн�� �омісію�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�земельних�відносин,�місто-

б�д�вання�та�архіте�т�ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега



ÄÎÊÓÌÅÍÒÄÎÊÓÌÅÍÒ

Хрещатик 4 25 лютого 2014 року

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

ділянки громадянину Демченку Віктору Анатолійовичу 
на вул. 54
й Садовій у Дарницькому 

районі м. Києва для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 599/10087 від 13 листопада 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу па розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Демченку Віктору Анатолійовичу на вул. 54
й Садовій у Дарницькому
районі м. Києва та додані документи, враховуючи висновок Департаменту містобудування та архітектури
від 20.06.2013 № 10507/0/12/27
13, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом Укра

їни “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 самоврядуван

ня в Україні”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Відмовити���наданні�дозвол��на�розроб-

лення�прое�т��земле�строю�щодо�відведення

земельної� ділян�и� �ромадянин�� Демчен��

Ві�тор��Анатолійович��на�в�л.�54-й�Садовій��

Дарниць�ом�� районі� м.� Києва� орієнтовною

площею�0,10��а�(земельна�ділян�а��ом�наль-

ної� власності� територіальної� �ромади� міста

Києва)���власність�для�б�дівництва�та�обсл�-

�ов�вання�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их

б�дівель�і�спор�д�(К-21025).

2.� Контроль� за� ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн�� �омісію�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�земельних�відносин,�місто-

б�д�вання�та�архіте�т�ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

Про поновлення договору оренди земельної ділянки 
від 12.09.2008 № 62
6
00499, 

укладеного між Київською міською радою 
та приватним підприємством “СК
КОМ” 

для будівництва та обслуговування об’єкта надання послуг 
автовласникам, в тому числі громадянам, 

автомобілі яких розташовані на території А/С “Моноліт” 
на вул. Електротехнічній, 43
а у Деснянському районі м. Києва 

та внесення змін до нього
Рішення Київської міської ради № 639/10127 від 13 листопада 2013 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України “Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності”, ста

тей 30, 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи звернення приватного підприємства “СК

КОМ” від 08.05.2013 № КОП
0015, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�5�ро�ів�до�овір�оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�12.09.2008�№ 62-6-00499

площею� 0,2551� �а� (�адастровий� номер

8 000 000 000:62:017:0067),� ��ладений� між

Київсь�ою�місь�ою�радою�та�приватним�під-

приємством� “СК-КОМ”� на� підставі� рішення

Господарсь�о�о� с�д�� міста� Києва� від

02.07.2008�№ 32/286�(справа�№�А-20728).

2.� Внести� зміни� до� підп�н�т�� 2.1� п�н�т�� 2

до�овор��оренди,�ви�лючивши�слова� “б�дів-

ництва�та”.

3.� Встановити,� що� розмір� річної� орендної

плати,�визначеної�в�до�оворі�оренди�земель-

ної�ділян�и�від�12.09.2008�№ 62-6-00499,�під-

ля�ає�приведенню���відповідність�до�норм�за-

�онодавства.

4.� Приватном�� підприємств�� “СК-КОМ”� �

місячний�термін�надати�до�Департамент��зе-

мельних� рес�рсів� ви�онавчо�о� ор�ан�� Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації)�до��менти,�визначені�за�о-

нодавством,� необхідні� для� ��ладання�додат-

�ової���оди�про�поновлення�та�внесення�змін

до� до�овор�� оренди� земельної� ділян�и� від

12.09.2008�№ 62-6-00499.

5.� Контроль� за� ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київради�з�пи-

тань� земельних� відносин,�містоб�д�вання� та

архіте�т�ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Дніпровському районному управлінню 
Головного управління Міністерства внутрішніх справ України 
в місті Києві на вул. Каунаській, 14/1 у Дніпровському районі 

м. Києва для експлуатації 
та обслуговування адміністративного будинку

Рішення Київської міської ради № 556/10044 від 13 листопада 2013 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки Дніпровському районному управлінню Головного управління Міністерства внутрішніх
справ України в місті Києві на вул. Каунаській, 14/1 у Дніпровському районі м. Києва та додані документи,
керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, пунктами 4, 6 прикінцевих та перехідних положень
Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер

жавної та комунальної власності”, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве само

врядування в Україні”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.� Надати� дозвіл� на� розроблення� прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и� Дніпровсь�ом�� районном�� �правлінню

Головно�о� �правління� Міністерства� вн�тріш-

ніх�справ�У�раїни�в�місті�Києві�на�в�л.�Ка�на-

сь�ій,�14/1���Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва

орієнтовною� площею� 0,58� �а� (земельна� ді-

лян�а�державної�власності)�в�постійне��орис-

т�вання� для� е�спл�атації� та� обсл��ов�вання

адміністративно�о� б�дин��� з�ідно� з� планом-

схемою�(додато��до�рішення)�(К-21868).

2.� Контроль� за� ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн�� �омісію�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�земельних�відносин,�місто-

б�д�вання�та�архіте�т�ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

З додатками до рішень Київради можна ознайомитися в
секретаріаті Київради

Про відмову у погодженні місця розташування 
та наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки громадянину 
Олійнику Денису Юрійовичу для будівництва 

та обслуговування житлового будинку поблизу вул. Толстого 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 598/10086 від 13 листопада 2013 року
На виконання постанови Окружного адміністративного суду м. Києва від 23.05.2013 у справі

№ 826/4552/13
а, розглянувши заяву громадянина Олійника Дениса Юрійовича від 07.11.2012 про пого

дження місця розташування земельної ділянки та надання згоди щодо розробки землевпорядної докумен

тації для будівництва та обслуговування житлового будинку поблизу вул. Толстого у Деснянському районі
м. Києва, керуючись статтями 9, 118, 122, 151 Земельного кодексу України, Законом України “Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно

сті”, пунктом 10 рішення Київської міської ради від 28.02.2013 № 63/9120 “Про Тимчасовий порядок переда

чі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із земель комунальної власності в місті Ки

єві”, статтею 21 Тимчасового порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність
із земель комунальної власності в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.02.2013
№ 63/9120, враховуючи те, що погодження місця розташування об’єкта передбачено лише у випадках вику

пу земельних ділянок для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності, а також те, що громадя

нином Олійником Д. Ю. разом із заявами від 07.11.2012 та від 10.06.2013 не додано витяг з містобудівного ка

дастру, витяг з міського земельного кадастру, довідку Департаменту містобудування та архітектури вико

навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про відсутність в архіві
документів щодо відведення відповідної земельної ділянки або копії рішень уповноважених органів про
передачу земельної ділянки в користування з відповідною згодою землекористувача, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити��ромадянин��Олійни���Денис�

Юрійович����по�одженні�місця�розташ�вання

та� наданні� дозвол�� на� розроблення� прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и� для� б�дівництва� та� обсл��ов�вання

житлово�о� б�дин��� поблиз�� в�л.� Толсто�о� �

Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�площею�0,1��а

(справа�А-20802).

2.�Департамент��земельних�рес�рсів�ви�о-

навчо�о� ор�ан�� Київсь�ої�місь�ої� ради� (Київ-

сь�ої� місь�ої� державної� адміністрації)� проін-

форм�вати��ромадянина�Олійни�а�Д.�Ю.�про

прийняття�цьо�о�рішення.

3.� Контроль� за� ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн�� �омісію�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�земельних�відносин,�місто-

б�д�вання�та�архіте�т�ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки об’єднанню

співвласників багатоквартирного будинку 
“Анни Ахматової 45” на вул. Анни Ахматової, 45 
у Дарницькому районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування житлового будинку
Рішення Київської міської ради № 582/10070 від 13 листопада 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку “Анни Ахматової 45” на вул. Ан

ни Ахматової, 45 у Дарницькому районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 42, 79
1, 123,
124 Земельного кодексу України, статтею 50 Закону України “Про землеустрій”, Законом України “Про вне

сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності”, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.� Надати� дозвіл� на� розроблення� прое�т�

земле�строю�щодо� відведення� земельної� ді-

лян�и� об’єднанню� співвласни�ів� ба�ато�вар-

тирно�о�б�дин���“Анни�Ахматової�45”�на�в�л.

Анни� Ахматової,� 45� �� Дарниць�ом�� районі�

м.� Києва� орієнтовною� площею� 0,45� �а� (зе-

мельна�ділян�а��ом�нальної�власності�терито-

ріальної��ромади�міста�Києва)�в�дов�остро�о-

в��оренд��на�25�ро�ів�для�е�спл�атації�та�об-

сл��ов�вання�житлово�о�б�дин���з�ідно�з�пла-

ном-схемою�(додато��до�рішення)�(К-21286).

2.� Контроль� за� ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн�� �омісію�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�земельних�відносин,�місто-

б�д�вання�та�архіте�т�ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

З додатками до рішень Київради можна ознайомитися в
секретаріаті Київради

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

підприємству “Київтранспарксервіс” на вул. Булаховського, 3 
у Святошинському районі м. Києва для влаштування, 

експлуатації та обслуговування відкритої автостоянки 
з об’єктами транспортної інфраструктури

Рішення Київської міської ради № 528/10016 від 13 листопада 2013 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки комунальному підприємству “Київтранспарксервіс” на вул. Булаховського, 3 у Свято

шинському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу Укра

їни, Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування зе

мель державної та комунальної власності”, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України “Про міс

цеве самоврядування в Україні”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.� Надати� дозвіл� на� розроблення� прое�т�

земле�строю� щодо� відведення� земельної� ді-

лян�и��ом�нальном��підприємств��“Київтранс-

пар�сервіс”�на�в�л.�Б�лаховсь�о�о,�3���Свято-

шинсь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною�пло-

щею� 0,25� �а� (земельна� ділян�а� �ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва)

в��орот�остро�ов��оренд��на�5�ро�ів�для�влаш-

т�вання,� е�спл�атації� та� обсл��ов�вання� від-

�ритої� автостоян�и� з� об’є�тами� транспортної

інфрастр��т�ри�з�ідно�з�планом-схемою�(дода-

то��до�рішення)�(К-20170).

2.� Контроль� за� ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн�� �омісію�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�земельних�відносин,�місто-

б�д�вання�та�архіте�т�ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

З додатками до рішень Київради можна ознайомитися в
секретаріаті Київради



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 525 лютого 2014 року

Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю
“КІЙ�ПЛАЗА”  договору оренди земельної ділянки 
для будівництва, експлуатації та обслуговування 

багатоповерхових будинків з вбудованим та прибудованим
центром громадського харчування на вул. Кондукторській, 48 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 633/10121 від 13 листопада 2013 року

Відповідно до статей 30, 33 Закону України “Про оренду землі” та розглянувши технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити на 5 ро ів до овір оренди зе-
мельної ділян и від 17.08.2007 № 72-6-00440
площею 0,9511 а ( адастровий номер
8000000000 72:453:0024), ладений між Ки-
ївсь ою місь ою радою та товариством з об-
меженою відповідальністю “КІЙ-ПЛАЗА” для
б дівництва, е спл атації та обсл ов вання
ба атоповерхових б дин ів з вб дованим та
приб дованим центром ромадсь о о харч -
вання на в л. Конд торсь ій, 48 Солом’ян-
сь ом районі м. Києва на підставі рішення
Київсь ої місь ої ради від 26.04.2007
№ 498/1159 “Про передач товариств з об-
меженою відповідальністю “КІЙ-ПЛАЗА” зе-
мельної ділян и для б дівництва, е спл атації
та обсл ов вання ба атоповерхових б дин-
ів з вб дованим та приб дованим центром
ромадсь о о харч вання на в л. Конд тор-
сь ій, 48 Солом’янсь ом районі м. Києва”
(справа А-20778).
2. Встановити, що розмір річної орендної

плати, визначеної в до оворі оренди земель-
ної ділян и від 17.08.2007 № 72-6-00440, під-
ля ає приведенню відповідність до норм за-
онодавства У раїни.
3. Товариств з обмеженою відповідальніс-

тю “КІЙ-ПЛАЗА” місячний термін надати до
Департамент земельних рес рсів ви онав-
чо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) до менти,
визначені за онодавством, для ладання до-
дат ової оди про поновлення до овор
оренди земельної ділян и від 17.08.2007
№ 72-6-00440.
4. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київради з пи-
тань земельних відносин, містоб д вання та
архіте т ри.

Заступник міського голови �
секретар Київради

Г. Герега

Про демонтаж та списання основних засобів, 
які належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 467/9955 від 13 листопада 2013 року

Відповідно до частини третьої статті 78 Господарського кодексу України, пункту 30 частини першої стат�
ті 26, частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської
міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 "Про затвердження Порядку списання основних засобів з ба�
лансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва",
враховуючи лист товариства з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ МАГІСТР" від 27 травня 2013 року
№ 20, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Дозволити товариств з обмеженою від-
повідальністю "КОМПАНІЯ МАГІСТР" демон-
т вати інженерні мережі, зазначені додат
до цьо о рішення, після б дівництва нових ін-
женерних мереж, введення їх в е спл атацію
та безоплатної передачі їх до ом нальної
власності територіальної ромади міста Киє-
ва встановленом поряд з ідно з чинним
за онодавством.
2. П блічном а ціонерном товариств "АК

"Київводо анал":
2.1. Забезпечити збереження інженерних

мереж, я і підля ають демонтаж , та не до-
п стити їх лі відацію до ви онання товарис-

твом з обмеженою відповідальністю "КОМ-
ПАНІЯ МАГІСТР" мов, зазначених п н ті 1
цьо о рішення.
2.2. Списати встановленом поряд

(шляхом лі відації) основні засоби, зазначені
додат до цьо о рішення, після ви онання

п н т 1 цьо о рішення.
3. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київсь ої місь-
ої ради з питань власності.

Заступник міського голови �
секретар Київради

Г. Герега

Додато
до рішення Київсь ої місь ої ради

від 13.11.2013 № 467/9955

ПЕРЕЛІК
основних засобів, які належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва, перебувають у володінні 
та користуванні ПАТ "АК "Київводоканал" та дозвіл на демонтаж 

та списання шляхом ліквідації яких надається

№
з/п

Найменування основних
засобів та їх технічна

характеристика

Рік
введен�

ня в
експлуа�

тацію

Первісна
балансова

вартість, грн.

Залишкова
балансова
вартість,

грн.

Підстава
для

списання

Суб'єкт
господарювання,

який повинен
передати

новозбудований
об'єкт до

комунальної
власності

територіальної
громади 
м. Києва

1 2 3 4 5 6 7

1.1. Водопровідна мережа по
вул. Гетьмана
(Індустріальна), 30,
діаметром 100 мм,
довжиною 48,5 м,
матеріал � сталь, інв. 
№ 800749

1959 5647,44 2110,49 Інженерні
мережі
винесені 
з�під
плями
будівницт�
ва
житлового
будинку
по вул.
Борща�
гівській,
174�а,
довідки
ПАТ "АК
"Київ�
водо�
канал"

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"КОМПАНІЯ
МАГІСТР" 
(лист від
27.05.2013 № 20,
протокол
загальних зборів
учасників
товариства від
27.05.2013)

1.2. Водопровідна мережа по
вул. Деснянській,
діаметром 100 мм,
довжиною 160 м, матеріал
� сталь, інв. № 022228

1958 4331,94 0,00

1.3. Каналізаційна мережа по
вул. Генерала Тупикова,
діаметром 200 мм,
довжиною 100,0 п. м,
матеріал � кераміка, інв. 
№ 22329

1959 138604,79 6393,98

1.4. Каналізаційна мережа по
вул. Генерала Тупикова,
діаметром 200 мм,
довжиною 49,1 п. м,
матеріал � чавун, інв. 
№ 22329

1959 7304,17 1133,12

Про поновлення товариству 
з обмеженою відповідальністю “СБС�Ком” 

договору оренди земельної ділянки для будівництва, 
експлуатації та обслуговування науково�виробничого 

комплексу із складськими приміщеннями та закладами 
реалізації власної продукції на вул. Електротехнічній 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 631/10119 від 13 листопада 2013 року

У зв’язку із закінченням строку користування земельною ділянкою, відповідно до статей 30, 33 Закону
України “Про оренду землі” та враховуючи лист�звернення товариства з обмеженою відповідальністю
“СБС�Ком” від 28.09.2012 № 23/12, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити на 5 ро ів до овір оренди зе-
мельної ділян и від 11.03.2008 № 62-6-00476
площею 0,8245 а ( адастровий номер
8000000000:62:211:0023), ладений між Київ-
сь ою місь ою радою та товариством з обме-
женою відповідальністю “СБС-Ком” для б дів-
ництва, е спл атації та обсл ов вання на о-
во-виробничо о омпле с із с ладсь ими при-
міщеннями та за ладами реалізації власної
прод ції на в л. Еле тротехнічній Деснян-
сь ом районі м. Києва на підставі рішення Ки-
ївсь ої місь ої ради від 26.07.2007 № 84/1918

“Про передач земельної ділян и товариств з
обмеженою відповідальністю “СБС-Ком” для
б дівництва, е спл атації та обсл ов вання на-
ово-виробничо о омпле с із с ладсь ими

приміщеннями та за ладами реалізації власної
прод ції на в л. Еле тротехнічній Деснян-
сь ом районі м. Києва” (справа № А-20511).
2. Встановити, що розмір річної орендної

плати, визначеної в до оворі оренди земель-
ної ділян и від 11.03.2008 № 62-6-00476, під-
ля ає приведенню відповідність до норм за-
онодавства.

3. Товариств з обмеженою відповідальніс-
тю “СБС-Ком” місячний термін надати до Де-
партамент земельних рес рсів ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) до менти визначені
за онодавством, для ладання додат ової
оди про поновлення до овор оренди зе-

мельної ділян и від 11.03.2008 № 62-6-00476.

4. Контроль за ви онанням цьо о рішення
по ласти на постійн омісію Київради з пи-
тань земельних відносин, містоб д вання та
архіте т ри.

Заступник міського голови �
секретар Київради

Г. Герега

Про внесення змін до пункту 23 
рішення Київської міської ради від 14.03.2002 № 300/1734 

“Про надання і вилучення земельних ділянок 
та припинення права користування землею”

Рішення Київської міської ради № 629/10117 від 13 листопада 2013 року
Розглянувши звернення релігійної громади Української Православної Церкви парафії Преображення

Господнє у Солом’янському районі м. Києва від 20.04.2010 № 418 та від 18.03.2011 № 318/2, відповідно до ста�
тей 9, 92, 141 Земельного кодексу України, пункту 31 Закону України “Про оренду землі”, пункту 34 частини
першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до п н т 23 рішення Київ-
сь ої місь ої ради від 14.03.2002 № 300/1734
“Про надання і вил чення земельних діляно
та припинення права орист вання землею”,
а саме:
— слово “передати” замінити словом “на-

дати”, а слова та цифри “в дов остро ов
оренд на 15 ро ів” замінити словами “ по-
стійне орист вання” (справа А-17559).
2. Розірвати за з одою сторін до овір орен-

ди земельної ділян и ( адастровий номер
8000000000 72:089:0026) від 27.01.2003
№ 72-6-00071, ладений між релі ійною ро-
мадою У раїнсь ої Православної Цер ви па-
рафії Преображення Господнє Солом’ян-
сь ом районі м. Києва та Київсь ою місь ою

радою на підставі рішення Київсь ої місь ої
ради від 14.03.2002 № 300/1734 “Про надан-
ня і вил чення земельних діляно та припи-
нення права орист вання землею”.
3. Вжити заходів щодо державної реєстра-

ції права постійно о орист вання земельною
ділян ою поряд , встановленом За оном
У раїни “Про державн реєстрацію речових
прав на нер хоме майно та їх обтяжень”.
4. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київсь ої місь-
ої ради з питань земельних відносин, місто-
б д вання та архіте т ри.

Заступник міського голови �
секретар Київради

Г. Герега

Про поновлення приватній фірмі “ОЛІМП ЕКС” 
договору оренди земельної ділянки для будівництва 

житлового будинку з паркінгом на вул. Миколи Островського,
48/50 у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 634/10122 від 13 листопада 2013 року
Відповідно до статей 30, 33 Закону України “Про оренду землі” та розглянувши технічну документацію із

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити на 5 ро ів до овір оренди зе-
мельної ділян и від 07.11.2007 № 72-6-00452
площею 0,4095 а ( адастровий номер
800000000072:063:0048), ладений між Ки-
ївсь ою місь ою радою та приватною фірмою
“ОЛІМП ЕКС” для б дівництва житлово о б -
дин з пар ін ом на в л. Ми оли Остров-
сь о о, 48/50 Солом’янсь ом районі м. Ки-
єва на підставі рішення Господарсь о о с д
міста Києва від 26.07.2007 по справі № 3/345
(справа А-20786).
2. Встановити, що розмір річної орендної

плати, визначеної в до оворі оренди земель-
ної ділян и від 07.11.2007 № 72-6-00452, під-
ля ає приведенню відповідність до норм за-
онодавства У раїни.

3. Приватній фірмі “ОЛІМП ЕКС” місячний
термін надати до Департамент земельних
рес рсів ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції) до менти, визначені за онодавством,
для ладання додат ової оди про поно-
влення до овор оренди земельної ділян и
від 07.11.2007 № 72-6-00452.
4. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київради з пи-
тань земельних відносин, містоб д вання та
архіте т ри.

Заступник міського голови �
секретар Київради

Г. Герега

Заступник міського голови � секретар Київради
Г. Герега



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 6 25 лютого 2014 року

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

Державному територіально�галузевому об'єднанню 
"Південно�Західна залізниця" на вул. Електриків та 

на ділянці ст. Святошино � ст. Дарниця 
у Подільському районі м. Києва для обслуговування та

експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту,
захисних та укріплювальних зелених насаджень

Рішення Київської міської ради № 521/10009 від 13 листопада 2013 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельних ділянок Державному територіально�галузевому об'єднанню "Південно�Західна залізниця" на
вул. Електриків та на ділянці ст. Святошино � ст. Дарниця у Подільському районі м. Києва та додані
документи, керуючись статтями 9, 92, 123 Земельного кодексу України, пунктами 4 та 6 прикінцевих та
перехідних положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
розмежування земель державної та комунальної власності", пунктом 34 частини першої статті 26 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні", Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення прое т
земле строю щодо відведення земельних ді-
ляно Державном територіально- ал зевом
об'єднанню "Південно-Західна залізниця" на
в л. Еле три ів та на ділянці ст. Святошино -
ст. Дарниця Подільсь ом районі м. Києва
орієнтовними площами 0,83 а; 10,59 а (зе-
мельні ділян и державної власності) в постій-
не орист вання для обсл ов вання та е с-
пл атації б дівель і спор д залізнично о
транспорт , захисних та ріплювальних зе-

лених насаджень з ідно з планом-схемою
(додато до рішення) (К-20946).
2 Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київсь ої місь-
ої ради з питань земельних відносин, місто-
б д вання та архіте т ри.

Заступник міського голови �
секретар Київради

Г. Герега
З додатками до рішень Київради 

можна ознайомитися в секретаріаті Київради. 

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Київському комунальному об’єднанню 
зеленого будівництва 

та експлуатації зелених насаджень міста 
“Київзеленбуд” на Харківському шосе, 21/1 

у Дарницькому районі м. Києва 
для будівництва, експлуатації та обслуговування 

адміністративного комплексу з виставково�торговельними 
приміщеннями та озелененням прилеглої території
Рішення Київської міської ради № 520/10008 від 13 листопада 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки Київському комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених
насаджень міста “Київзеленбуд” на Харківському шосе, 21/1 у Дарницькому районі м. Києва та додані до�
кументи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України “Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності”,
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Київська
міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення прое т
земле строю щодо відведення земельної ді-
лян и Київсь ом ом нальном об’єднанню
зелено о б дівництва та е спл атації зелених
насаджень міста “Київзеленб д” на Хар ів-
сь ом шосе, 21/1 Дарниць ом районі
м. Києва орієнтовною площею 0,42 а (зе-
мельна ділян а ом нальної власності тери-
торіальної ромади міста Києва) в постійне
орист вання для б дівництва, е спл атації
та обсл ов вання адміністративно о ом-
пле с з вистав ово-тор овельними примі-
щеннями та озелененням приле лої території

з ідно з планом-схемою (додато до рішен-
ня) (К-20776).
2. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київсь ої місь-
ої ради з питань земельних відносин, місто-
б д вання та архіте т ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

З додатками до рішень Київради 
можна ознайомитися в секретаріаті Київради. 

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

середній загальноосвітній школі I � III ступенів № 111 
ім. С. А. Ковпака на вул. Здолбунівській, 7�б у Дарницькому

районі м. Києва для експлуатації 
та обслуговування будівель

Рішення Київської міської ради № 554/10042 від 13 листопада 2013 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки середній загальноосвітній школі I � III ступенів № 111 ім. С. А. Ковпака на вул.
Здолбунівській, 7�б у Дарницькому районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123
Земельного кодексу України, Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо розмежування земель державної та комунальної власності", пунктом 34 частини першої статті 26
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення прое т
земле строю щодо відведення земельної ді-
лян и середній за альноосвітній ш олі I - III
ст пенів № 111 ім. С. А. Ковпа а на в л.
Здолб нівсь ій, 7-б Дарниць ом районі м.
Києва орієнтовною площею 3,16 а (земель-
на ділян а ом нальної власності територі-
альної ромади міста Києва) в постійне о-
рист вання для е спл атації та обсл ов ван-
ня б дівель з ідно з планом-схемою (додато
до рішення) (К-21278).

2. Контроль за ви онанням цьо о рішення
по ласти на постійн омісію Київсь ої місь-
ої ради з питань земельних відносин, місто-
б д вання та архіте т ри.

Заступник міського голови �
секретар Київради

Г. Герега

З додатками до рішень Київради 
можна ознайомитися в секретаріаті Київради. 

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

комунальному підприємству “Київтранспарксервіс” 
на вул. Оноре де Бальзака вздовж лінії швидкісного трамваю

(від вул. Марини Цвєтаєвої до вул. Милославської) 
у Деснянському районі м. Києва 

для паркування автотранспорту, влаштування, 
експлуатації та обслуговування тимчасової автостоянки

Рішення Київської міської ради № 539/10027 від 13 листопада 2013 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельних ділянок комунальному підприємству “Київтранспарксервіс” на вул. Оноре де Бальзака вздовж
лінії швидкісного трамваю (від вул. Марини Цвєтаєвої до вул. Милославської) у Деснянському районі м. Ки�
єва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу України, пунктами 4, 6 прикін�
цевих та перехідних положень Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо розмежування земель державної та комунальної власності”, пунктом 34 частини першої статті 26 За�
кону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення прое т
земле строю щодо відведення земельних ді-
ляно ом нальном підприємств “Київ-
транспар сервіс” на в л. Оноре де Бальза а
вздовж лінії швид існо о трамваю (від в л.
Марини Цвєтаєвої до в л. Милославсь ої)
Деснянсь ом районі м. Києва орієнтовними
площами 0,56 а; 0,71 а; 0,73 а; 0,62 а (зе-
мельні ділян и ом нальної власності терито-
ріальної ромади міста Києва) в орот остро-
ов оренд на 5 ро ів для пар вання авто-
транспорт , влашт вання, е спл атації та об-

сл ов вання тимчасової автостоян и з ідно
з планом-схемою (додато до рішення) (К-
21293).
2. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київсь ої місь-
ої ради з питань земельних відносин, місто-
б д вання та архіте т ри.

Заступник міського голови �
секретар Київради

Г. Герега
З додатками до рішень Київради 

можна ознайомитися в секретаріаті Київради. 

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

публічному акціонерному товариству 
“Холдингова компанія “Київміськбуд” 

на перетині вул. Вірменської та Харківського шосе 
у Дарницькому районі 

м. Києва для будівництва та експлуатації паркінгу
Рішення Київської міської ради № 527/10015 від 13 листопада 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки публічному акціонерному товариству “Холдингова компанія “Київміськбуд” на перети�
ні вул. Вірменської та Харківського шосе у Дарницькому районі м. Києва та керуючись статтями 9, 123, 124
Земельного кодексу України, Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо земель державної та комунальної власності”, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення прое т
земле строю щодо відведення земельної ді-
лян и п блічном а ціонерном товариств
“Холдин ова омпанія “Київмісь б д” на пере-
тині в л. Вірменсь ої та Хар івсь о о шосе
Дарниць ом районі м. Києва орієнтовною
площею 0,06 а (земельна ділян а ом нальної
власності територіальної ромади міста Києва)
в орот остро ов оренд на 1 рі для б дів-
ництва та е спл атації пар ін з ідно з пла-
ном-схемою (додато до рішення) (К-20842).
2. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київсь ої місь-
ої ради з питань земельних відносин, місто-
б д вання та архіте т ри.

Заступник міського голови �
секретар Київради

Г. Герега

З додатками до рішень Київради 
можна ознайомитися в секретаріаті Київради. 

Про поновлення публічному акціонерному товариству 
“Холдингова компанія “Київміськбуд” 

договору оренди земельної ділянки для будівництва 
житлово�офісного комплексу з вбудованими приміщеннями 

та підземним паркінгом на просп. Возз’єднання, 21�в 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 630/10118 від 13 листопада 2013 року
Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи лист�звернення публічного акціо�

нерного товариства “Холдингова компанія “Київміськбуд” від 16.05.2013 № КОП�0019, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити до 30.09.2016 до овір оренди
земельної ділян и від 12.08.2004 № 66-6-
00181 (зі змінами) площею 0,7184 а ( адас-
тровий номер 8000000000:63:006:0003) для
б дівництва житлово-офісно о омпле с з
вб дованими приміщеннями та підземним
пар ін ом, ладений між Київсь ою місь ою
радою та а ціонерним товариством “Холдин-
ова омпанія “Київмісь б д” на підставі
п н т 68 рішення Київсь ої місь ої ради від
12.02.2004 № 59/1269 “Про надання і вил -
чення земельних діляно та припинення пра-
ва орист вання землею” (зі змінами, внесе-
ними з ідно з рішенням Київсь ої місь ої ра-
ди від 29.11.2007 № 1352/4185) (справа А-
20738).
2. Встановити, що розмір річної орендної

плати, визначеної в до оворі оренди земель-
ної ділян и від 12.08.2004 № 66-6-00181, під-

ля ає приведенню відповідність до норм за-
онодавства.
3. П блічном а ціонерном товариств

“Холдин ова омпанія “Київмісь б д” місяч-
ний термін надати до Департамент земель-
них рес рсів ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) до менти, визначені за онодав-
ством, для ладання додат ової оди про
поновлення до овор оренди земельної ді-
лян и від 12.08.2004 № 66-6-00181.
4. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київсь ої місь-
ої ради з питань земельних відносин, місто-
б д вання та архіте т ри.

Заступник міського голови �
секретар Київради

Г. Герега



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 725 лютого 2014 року

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки Київському міському психоневрологічному диспансеру № 5 на вул.
Виборзькій, 89 у Солом'янському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування

будівлі поліклініки
Рішення Київської міської ради № 534/10022 від 13 листопада 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Київському міському
психоневрологічному диспансеру № 5 на вул. Виборзькій, 89 у Солом'янському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123
Земельного кодексу України, Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної
та комунальної власності", пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення прое т земле строю що-
до відведення земельної ділян и Київсь ом місь ом психо-
невроло ічном диспансер № 5 на в л. Виборзь ій, 89 Со-
лом'янсь ом районі м. Києва орієнтовною площею 0,17 а
(земельна ділян а ом нальної власності територіальної ро-
мади міста Києва) в постійне орист вання для е спл атації та
обсл ов вання б дівлі полі ліні и з ідно з планом-схемою
(додато до рішення) (К-21176).

2. Контроль за ви онанням цьо о рішення по ласти на пос-
тійн омісію Київсь ої місь ої ради з питань земельних відно-
син, містоб д вання та архіте т ри.

Заступник міського голови >
секретар Київради

Г. Герега
З додатками до рішень Київради 

можна ознайомитися в секретаріаті Київради. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки комунальному підприємству 

"Київтранспарксервіс" на просп. Петра Григоренка, 13 у Дарницькому районі 
м. Києва для влаштування та експлуатації відкритої автостоянки 

з об'єктами транспортної інфраструктури
Рішення Київської міської ради № 525/10013 від 13 листопада 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальному підпри>
ємству "Київтранспарксервіс" на просп. Петра Григоренка, 13 у Дарницькому районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Зе>
мельного кодексу України, Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та
комунальної власності", пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення прое т земле строю що-
до відведення земельної ділян и ом нальном підприємств
"Київтранспар сервіс" на просп. Петра Гри орен а, 13 Дар-
ниць ом районі м. Києва орієнтовною площею 0,26 а (зе-
мельна ділян а ом нальної власності територіальної ромади
міста Києва) в постійне орист вання для влашт вання та е с-
пл атації від ритої автостоян и з об'є тами транспортної ін-
фрастр т ри з ідно з планом-схемою (додато до рішення)
(К-20598).

2. Контроль за ви онанням цьо о рішення по ласти на по-
стійн омісію Київсь ої місь ої ради з питань земельних від-
носин, містоб д вання та архіте т ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега
З додатками до рішень Київради 

можна ознайомитися в секретаріаті Київради. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки державній організації комбінату "Прогрес" 

Державного комітету України з державного матеріального резерву 
на вул. Павла Пестеля, 4 у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування адміністративних та складських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 524/10012 від 13 листопада 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки державній організа>
ції комбінату "Прогрес" Державного комітету України з державного матеріального резерву на вул. Павла Пестеля, 4 у Шевченківському районі 
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України "Про внесення змін до деяких законодав>
чих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності", пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні", Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення прое т земле строю що-
до відведення земельної ділян и державній ор анізації омбі-
нат "Про рес" Державно о омітет У раїни з державно о
матеріально о резерв на в л. Павла Пестеля, 4 Шевчен ів-
сь ом районі м. Києва орієнтовною площею 1,54 а (земель-
на ділян а державної власності) в постійне орист вання для
е спл атації та обсл ов вання адміністративних та с лад-
сь их б дівель і спор д з ідно з планом-схемою (додато до
рішення) (К-20578).

2. Контроль за ви онанням цьо о рішення по ласти на по-
стійн омісію Київсь ої місь ої ради з питань земельних від-
носин, містоб д вання та архіте т ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега
З додатками до рішень Київради 

можна ознайомитися в секретаріаті Київради. 

ПЕРЕДПЛАТА  газети
"ХРЕЩАТИК" на 2014 рік

Передплата для піль ових ате орій
з достав ою азети в поштов с ринь

на місяць....................8 рн. 00 оп.
на 3 місяці ..............24 рн. 00 оп.
на 6 місяців ............64 рн. 00 оп.
на 12 місяців ..........96 рн. 00 оп.

на місяць..................28 рн. 00 оп.
на 3 місяці ..............84 рн. 00 оп.
на 6 місяців ..........168 рн. 00 оп.
на 12 місяців ........336 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094

Передплатні ціни
на місяць..................12 рн. 00 оп.
на 3 місяці ..............36 рн. 00 оп.
на 6 місяців ............72 рн. 00 оп.
на 12 місяців ........144 рн. 00 оп.

на місяць..................40 рн. 90 оп.
на 3 місяці ............122 рн. 70 оп.
на 6 місяців ..........245 рн. 40 оп.
на 12 місяців ........490 рн. 80 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ВТ, СР, ЧТ, ПТ) 61308

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї

Г Т А Х Т А В О В К

Е Г О Р И К С Д А Г І

Н А К Л Е П П А Л Р

Е Л А Щ І Р І Д А

З О Р О А С Т Р И З М І

И А Т У И А Б А К

С А З И М У Т Р А

Ш П А К Р Т А Г О Р

Відповіді на сканворд 

За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

КП "Спецжитлофонд" повідомляє про наміри ре онстр ції вар-
тальної отельні "Санаторій "Перемо а" та її теплових мереж в Свя-
тошинсь ом районі.

Метою даної ре онстр ції є встановлення с часно о та енер о-
ефе тивно о обладнання в приміщенні існ ючої отельні для тепло-
постачання дитячо о сад а, житлових б дин ів та санаторію "Пере-
мо а" в зв'яз з тим, що існ юча отельня та система теплопоста-
чання морально застаріли та мають низь ий ККД, я і не забезпе-
ч ють в повном обсязі потреб приєднаних споживачів в тепловій
енер ії.

Для по риття теплово о навантаження в приміщенні отельні пе-
редбачено встановлення 3-х водо рійних опалювальних отлів тип
Vitomax 200 HW "Viessmann" тепловою пот жністю 6,1 МВт ожний,
що працюють на природном азі. За альне теплове навантаження
отельні с ладає 18,3 МВт. Відпрацьовані ази від ожних 3-х отлів
відводяться в о ремі димові тр би Д 800 на висот 34 м від рівня
землі. Котельня розташов ється в існ ючій б дівлі старої отельні за
адресою в л. Б дарина, 3 в м. Києві. До найближчих жилих б дівель
відстань становить понад 0,15 м.

Внаслідо за ладених в прое ті рішень не ативних впливів на нав-
олишнє середовище не очі ється.
Впливи на нав олишнє середовище щодо по азни ів, нормованих

і лімітованих на момент прое т вання об'є та (ГДК, ліміти та ін.)
про ноз ються в межах нормативів.

Ви иди забр днюючих речовин незначні, онцентрації забр днюю-
чих речовин в атмосферном повітрі не перевищ ють нормативів та
значно нижче в порівнянні з існ ючою отельнею.

Всі е оло ічні, санітарно-епідеміоло ічні, інженерно-технічні і міс-
цеві ф н ціонально-план вальні обмеження дотримані.

Діюче підприємство
ПАТ швейна фабри а "ВОРОНІН",

що знаходиться в Голосіївсь ом районі м. Києва
по в л. Королен івсь а, 3, повинно отримати

Дозвіл на ви иди в атмосфер .

Підприємство спеціаліз ється по пошив верхньо о одя — вид
діяльності за КВЕД: 18.22.0. Підприємство відноситься до 3 лас .
Санітарно-захисна зона с ладає 50 м. 3 ідно із звітом по інвентари-
зації ви идів забр днюючих речовин в атмосфер , ви онаним
2013 році, на підприємстві 2 стаціонарних джерела ви идів в атмос-
фер . Джерело № 1 — отельня, 2 парових отла DF-1000. Джерело
№ 2 — майстерня, зварювальний апарат 547-Д-0,7 напівавтоматич-
но о зварювання в захисном середовищі CO. За альні ви иди заб-
р днюючих речовин с ладають: азот діо сид 0,03212 /се ;
0,09047 т/рі ; о сид в лецю 0,0155 /се ; 0,01429 т/рі ; заліза о сид
0,00127 /се ; 0,00075 т/рі ; мар анець і йо о спол и 0,00009 /се ;
0,00005 т/рі ; хром шестивалентний 0,000003 /се ; 0,000002 т/рі ;
діо син в лецю 199,392 т/рі ; метан 0,004 т/рі ; о сид діазот
0,0004 т/рі ; рт ть 0,0000004 т/рі .

Підприємство належить до 3 р пи об'є тів. Розрах н и розсіюван-
ня онцентрацій по азали, що онцентрації забр днюючих речовин
на раниці санітарної зони та житлової заб дови менше 0,1 ГДК.

За важення та пропозиції щодо видачі Дозвол просимо надсила-
ти в Голосіївсь районн державн адміністрацію.

Громадянці Харитонова Тетяна Костянтинівна, останнє відоме місце про-
живання, 02068, м. Київ, в л. Рев ць о о, 35, в. 185, та ромадянин Хари-
тонов Оле сіюЮрійович , останнє відоме місце проживання, 02068, м. Київ,
в л. Рев ць о о, 35, в. 185 необхідно, 04.03.2014 ро на 11.30 з'явитись до
Дарниць о о районно о с д м. Києва, за адресою: м. Київ, в л. Кошиця,
5-А, аб. 119, на роз ляд справи за позовом Харитонова Юрія Робертовича
до Харитонової Тетяни Костянтинівни, Харитонова Оле сія Юрійовича, третя
особа без самостійних вимо : КП "Дире ція з Управління Житловим Госпо-
дарством Дарниць о о район м. Києва" Житлово-Е спл атаційна Дільниця
№ 202 про с нення переш од орист ванні житловим приміщенням шля-
хом вселення та встановлення поряд орист вання нер хомим майном.

Наслід ами неяв и б де проведення з'яс вання обставин справі на
підставі до азів, я і б ли подані на попередньом с довом засіданні.

С ддя Ш лян а М.П.

05.03.14 р. о 10.00 відб деться за ріплення межовими зна-
ами в нат рі (на місцевості) меж земельних діляно площею
(17.7428; 12.2931; 27.2031) а, що відводяться в постійне о-
рист вання ДТГО ПЗЗ в межах Солом'янсь о о р-н м. Києва.

Просимо приб ти власни ів ( орист вачів) с міжних земельних ді-
ляно , а саме: ТОВ "Тор -сервiс К", ПП "ЕКВОIР", ТОВ "ВАЛЕНТИН
ПЛЮС", ТОВ "АЛЕКСА ЛТД", КП Київсь а механізована дистанція
вантажно-розвантаж вальних робіт, для по одження меж земельної
ділян и.

Місце збор : площа Во зальна, 1 (біля центрально о вход б дівлі
во зал ) Солом'янсь о о р-н м. Києва. Конт. тел. (063)456-98-89,
онт. особа Тр хачова О.М.

Повідомлення
Адміністративна оле ія Київсь о о місь о о територіально о відділення АМКУ

прийняла рішення від 04.12.2013 № 75/02-П справі № 143-02/11.13, про пор -
шення ПП "КРОНА-ПАРК", я е передбачене п. 13 ст. 50 За он У раїни "Про за-
хист е ономічної он ренції", ви ляді неподання інформації територіальном
відділенню АМКУ встановлені оловою територіально о відділення стро и. З ід-
но з рішенням на ПП "КРОНА-ПАРК" на ладено штраф розмірі 34 000 рн.

З ідно зі ст. 56 За он У раїни "Про захист е ономічної он ренції", штраф
підля ає сплаті двомісячний стро після сплив 10 днів з дня йо о оп блі ван-
ня в офіційном др ованом ор ані.

Рішення може б ти ос аржено до осподарсь о о с д м. Києва двомісяч-
ний стро після сплив 10 днів з дня йо о оп блі вання.

Святошинсь ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідачів
Розмарицю О сан Василівн 09.12.1972 р.н., Розмариця Андрія Оле -
сандровича 22.12.1972 р.н., місце знаходження відповідачів на день
роз ляд справи не відоме для часті с довом засіданні з роз ляд
цивільної справи за позовом ТОВ "ОТП Фа торин " до Розмариці О са-
ни Василівни, Розмариці Андрія Оле сандровича про стя нення забор-
ованості за редитним до овором, я е відб деться 25.02.2014 р. на
12.00 за адресою: м. Київ, в л. Жилянсь а, 142, зал. 4.

С ддя Маз р І.В.

До ва и Чорної Оль и Гри орівни 11.08.1965 р.н., Самсонен о

Людмили Анатоліївни 05.06.1983 р.н., Печерсь ий районний с д

м. Києва ви ли ає вас в я ості відповідачів в с дове засідання по

цивільній справі за позовом ПАТ "ПроКредитБан " до Чорної О.Г.,

Самсонен о Л.А. про стя нення забор ованості за редитним до ово-

ром, я е від ладено до 28.02.2014 на 10.30, та відб деться за адре-

сою: м. Київ, в л. Хрещати , 42-а, аб. 34.

С ддя Ю.А. Фар ош

Повідомлення
Розпорядженням адміністративної оле ії Київсь о о місь о о тери-

торіально о відділення АМКУ від 18.10.2013№ 194/02-р розпочато роз-
ляд справи № 138-02/10.13, за озна ами пор шення ТОВ "КФ "Євро-
терра", ідентифі аційний од 33308562, передбачено о п н том
13 статті 50 За он У раїни "Про захист е ономічної он ренції".

Київсь а місь а державна адміністрація
повідомляє, що термін проведення он рс із зал чення інвестора
до прое т "Б дівництво офісно-адміністративно о омпле с на
в л. Ярославсь ій, 3/1 Подільсь ом районі" ( мови он рс оп блі-
овані в азеті "Хрещати " від 22 січня 2014 ро № 7 (4407) продовже-
но до 21.03.2014 ро .

Київсь а місь а державна адміністрація
повідомляє, що термін проведення он рс із зал чення інвестора до про-
е т "Б дівництво ба атоповерхово о пар ін з об'є тами транспортної
інфрастр т ри на проспе т Оболонсь ом (на перетині з в л. Героїв Дніп-
ра) в Оболонсь ом районі" ( мови он рс оп блі овані в азеті "Хреща-
ти " від 31 р дня 2013 ро № 193 (4400) продовжено до 14.03.2014 ро .
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Температура 	2°С

Атм. тиск 757 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 76 %

Температура +2°С

Атм. тиск 756 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 66 %

Температура 	1°С

Атм. тиск 756 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 78 %
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1573 – ó Ëüâîâ³ ó ìîíàñòèð³ ñâ.

Îíóôð³ÿ ²âàí Ôåäîðîâ çàñíóâàâ

äðóêàðíþ, äå íàñòóïíîãî ðîêó áó-

ëî íàäðóêîâàíî ïåðøèé ñõ³äíî-

ñëîâ`ÿíñüêèé "Áóêâàð". 

1918 – íà çàñ³äàíí³ Öåíòðàëü-

íî¿ Ðàäè óõâàëåíî çàêîí ïðî ââå-

äåííÿ â Óêðà¿í³ ãðèãîð³àíñüêîãî

êàëåíäàðÿ – 16 ëþòîãî çà ñòàðèì

ñòèëåì îãîëîøóâàëîñü 1 áåðåçíÿ.

Íà òåðèòîð³¿ Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè,

ùî ñâîãî ÷àñó çíàõîäèëàñü ó

ñêëàä³ Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿, ãðèãîð³-

àíñüêèé êàëåíäàð ââåäåíî ùå ó

æîâòí³ 1582 ðîêó. 

1956 – íà XX ç`¿çä³ ÊÏÐÑ ó í³÷

ç 24 íà 25 ëþòîãî ïåðøèé ñåêðå-

òàð ÖÊ ÊÏÐÑ Ìèêèòà Ñåðã³éî-

âè÷ Õðóùîâ âèñòóïèâ ³ç ñåêðåò-

íîþ äîïîâ³ääþ "Ïðî ïîäîëàííÿ

êóëüòó îñîáè ³ éîãî íàñë³äê³â", ó

ÿêîìó âïåðøå áóëî ïîäàíî ³í-

ôîðìàö³þ ïðî ÷èñëåíí³ ðåïðåñ³¿ ³

ïîðóøåííÿ "ñîö³àë³ñòè÷íî¿ çàêîí-

íîñò³" çà ÷àñ³â ïåðåáóâàííÿ Éî-

ñèôà Ñòàë³íà ïðè âëàä³. 

1988 – íå î÷³êóþ÷è ðàòèô³êà-

ö³¿ çàêîíîäàâ÷èìè îðãàíàìè

ÑØÀ ³ ÑÐÑÐ äîãîâîðó ïðî ë³êâ³-

äàö³þ ðàêåò ñåðåäíüî¿ äàëüíîñò³,

Ðàäÿíñüêèé Ñîþç ïî÷àâ ¿õ âèâå-

çåííÿ ç³ ñâî¿õ áàç â ÍÄÐ ³ ×å-

õîñëîâà÷÷èí³. Åâàêóàö³ÿ ðàêåò

çàê³í÷èëàñü ó êâ³òí³ 1988 ðîêó. 

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

УКаліфорнії затримали шкільного вчителя �
після того, як в його будинку знайшли
близько 400 змій. Половина тварин була

мертвою. 53�річного вчителя Вільяма Бачмена
підозрюють в жорстокому поводженні з твари�
нами. 

Крім змій, в будинку шкільного вчителя також жили миші і

щури, повідомляє газета The Detroit Free Press з посиланням на

поліцію. Гризуни жили в пластикових коробках і пожирали

один одного. 

Поліція звернула увагу на будинок Бачмена після скарги йо$

го сусідів на запах гнилі. Спочатку до вчителя приїжджали спів$

робітники служби по контролю за тваринами, проте господар

будинку відмовлявся пускати їх в будинок. Після цього поліція

отримала судовий ордер на обшук. 

Вільям Бачмен викладав в молодших класах в об`єднаному

шкільному окрузі Ньюпорта — Меси. За розповідями сусідів,

кілька років тому померла мати Бачмена, з якою він жив в од$

ному будинку. Після цього чоловік став замкнутішим і почав

вести більш відокремлений спосіб життя. Як з`ясувала служба

по контролю за тваринами, Бачмен займався схрещуванням

різних порід змій, щоб отримати нове забарвлення �

У будинку американського вчителя
виявили 400 змій 

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 25 ëþòîãî

ОВНИ,���вас�ідеальний�шанс�зійти�на�посадовий�Еверест.

Тр�днощі�на�цьом��шлях��мають,�швидше,�психоло ічний

хара�тер�і�не�пов`язані�з�рівнем�професійної�майстерності.

Демонстр�йте�таланти���обраній�діяльності,��дос�оналюйте

ділові�нави�и���сфері�менеджмент�,�план�вання.�

ТЕЛЬЦІ впевненою�ходою�р�хаються�до�поставленої

мети,�зростає�природна�пра�тичність,�поліпш�ється�са-

мопоч�ття,�яс�равіше�виявляється�здатність�послідовно

ви�он�вати�один�п�н�т�план��за�іншим.�Б�дь-я�а�спра-

ва�вдасться�на�слав�,�ваш�тр�д�б�де�прод��тивним.�

БЛИЗНЯТА,�зосередьтеся�на�проблемних�сторонах

б�ття.�Все,�що�стос�ється��ар`єри,�ділової�реп�тації,�є

святим,�де�слід�до�ласти�ма�сим�м�з�силь�для�рес-

таврації� стос�н�ів� з� шефом,� �оле ами,� підопічними,

��ріплення�посадово о�стат�с�.�Мож�ть�част�ово�змі-

нитися�професійні�плани,�фінансові�зобов`язання.�

РАКИ,�прибор�айте�емоції� і��ер�йтеся�пра матичними

намірами,�тіль�и�ваші�пра�тичні�пропозиції,�я�і�на�р����діло-

вим�інтересам,�знайд�ть�від ���серед�партнерсь�о о�ото-

чення.� Б�дьте� та�товними,� �рівноваженими;� вист�паючи

перед�широ�ою�а�диторією,�слід�заре�оменд�вати�себе�з

най�ращо о�бо��,�що�посприяє��спіх��подальшої�співпраці.�

ЛЕВИ,�до�ролі�тр�дової��оня�и�ви�зви�ли,�здатні

тя ти�воза�за��іль�ох,�одна��за�це�слід�е�вівалентно

платити,�альтр�їстичні�жертви�на�сл�жбі�протипо�а-

зані.� Не� бійтеся� б�ти� пра мати�ами,� продемонс-

тр�йте�начальств��свою�цілеспрямованість.�

ДІВИ,�радо�реа �йте�на�зміни,�це�позитивний�процес,�що

дозволяє�позбавитися�від�баласт��і���ріпити�те,�без�чо о�ви

дійсно�не�можете�обійтися.�Прям�йте�т�ди,�де�весело�та� а-

мірно,�спіл��йтеся,�діліться�досвідом,�ці�авою�інформацією�з

оточенням,�роз олос�про�ваші�таланти�та�здібності�автома-

тично�рознесеться�по�білом��світ��завдя�и�бала��чій�п�бліці.�

ТЕРЕЗИ,�б�дьте�пра�тичними,�ор анізованими,�ці-

леспрямованими���всьом�.�Реалістичний,�обмір�ова-

ний�висо�опрофесійний�план�позбавить�від�ба атьох

тр�днощів�я��нині,�та��і�в�найближчом��майб�тньом�.�

СКОРПІОНИ,��спіх�с�проводж�ватиме�вас���ділових

пере оворах�в�невим�шеній�атмосфері.�Говоріть��он-

�ретно,�по�с�ті,�правильно�форм�люйте�д�м�и,�підби-

райте�потрібні�слова.�Гармонійно�поєдн�йте��ом�ні�а-

бельність� зі� стро істю� при� спіл��ванні� з� �оханими,

дітьми.�Здоровий�ґл�зд�–�ваш�найліпший�помічни��при

вирішенні�різноманітних�особистих�і�ділових�проблем.�

СТРІЛЬЦЯМ відведена�роль�атланта�сімейно о�бла опо-

л�ччя,�дбайте�про�поб�т,�в�ладаючи�т�ди�зароблені� роші,

латайте�дір�и�в�психоло ічній�а�рі�родини,�сварити�чад�за�не-

долі�и�заборонено,�адже�ябл��о�від�ябл��а�недале�о�падає.�

КОЗЕРОГИ блис��че�продемонстр�ють�свою�природ-

н��пра матичн��с�ть,�все�ці�авитиме�переважно�з�пра�-

тичної�точ�и�зор�:�приміром,��оли�щось�(чи�хтось)�працює

на�ваш��особист��мет�,�тоді�ви�з�радістю�об`єднаєтеся�і

б�дете�з�ент�зіазмом�р�хати�вперед�намічені�плани.�

ВОДОЛІЇ,�день��армічний,�що�вима ає�зосередженості,

відповідальності,�дале�о лядності.�На�часі�вирішення�серйоз-

них�питань,�одна���оли�вас�в�процесі�спіл��вань�долатиме�від-

ч�ття�вн�трішньої�самоти,�не�впадайте�в�розпач,�тримайтеся.�

РИБИ,�ваше�місце�на� ромадсь�их�теренах,�я��неформаль-

ний�лідер�ви�на�висоті,�яс�рава�харизма�заворож�є,�тож�ди�-

т�йте�свої��мови�(завбачливо�все�прорах�вавши),�натхнення,

помножене�на�пра�тицизм,�принесе�ба аті�плоди�з одом�

Астролог Любов ШЕХМАТОВА 

ГОРОСКОП
н а 2 5  л ю т о г о

Норвезький 
готель 
використовує 
собак як таксі 

Норвезький сніжний готель в Кіркенесі ви�
рішив зустрічати своїх відвідувачів 
в аеропорту і довозити до місця на соба�

чих упряжках. Ця послуга стане першою на
всій території країни. На думку авторів ідеї,
трансфер на собаках приверне до міста біль�
ше туристів.  

Перша пробна поїздка з аеропорту до готелю відбулася

вранці в середу, 29 січня. Подорож тривала 45 хвилин. По

дорозі пасажири змогли помилуватися краєвидами і роз$

глянути стада північних оленів. Поїздка на собачій упряжці

обійдеться в 2 300 норвезьких крон, тобто близько 275 євро,

розповідає bez$sms.net. 

Щоб запустити такий сервіс, готелю довелося заручитися

підтримкою муніципальної влади, сил безпеки і відомства з

нагляду за оленями у регіоні. 

Кіркенес розташований на північному сході Норвегії,

приблизно у восьми кілометрах від кордону з Росією. Насе$

лення міста складає близько 3 500 чоловік. У місті розташо$

ваний міжнародний аеропорт, що обслужив в 2013 році

близько 297 тисяч пасажирів�


