
Захисникам 
Майдану надали 
належну меддопомогу
У дні протистоянь постраждалих приймали 20 лікарень 
столиці, а в центрі міста працювали 149 бригад “швидкої”

Після декількох відносно

спокійних тижнів протистоян�

ня в центрі міста поновилися 18

лютого. Саме тоді спочатку

мирна хода протестувальників

до будівлі Верховної Ради пере�

росла у вуличні бої з силовика�

ми та так званими "тітушками".

Студент Ігор Утюж — один із

тих, хто того дня опинився на

передовій. "Хрещатику" розпо�

відає: спочатку його сильно по�

били беркутівці, потім схопили

“тітушки” та забрали до свого

табору в Маріїнському парку.

"Там мене зв’язали і кинули на

землю просто біля палатки. Ще

десь годину мене допитували",

— ділиться Ігор та додає: вряту�

вали його народні депутати, які

вмовили “тітушок” відпустити

тих, у кого були важкі травми.

Наразі Ігор з чисельними за�

биттями, в тому числі й голови,

перебуває в Київській міській

клінічній лікарні № 17. Всього

станом на вчора, 27 лютого, в

цьому медичному закладі зали�

шалося 30 постраждалих під час

протистоянь в Києві. Багатьом

з них ще знадобляться додатко�

ві операції та лікування, як�от

студентові КНЕУ імені Вадима

Гетьмана Михайлу Амросієву.

Хлопець отримав пряме пора�

нення в голову з боку силовиків

із відстані чотирьох метрів 18

лютого на вулиці Інститутській.

Каже: свідомість втратив відра�

зу, отямився вже в реанімації

17�ї лікарні. На Майдані пере�

бував з першого дня, організу�

вав багато студентських акцій у

власному ВНЗ. "КНЕУ завжди

займав досить нейтральну по�

зицію. І ми саме те покоління,

яке змогло це змінити й стати

на захист наших прав та свобод

поруч із Могилянкою та універ�

ситетом Шевченка",— додає

Михайло.

Головний лікар медичного за�

кладу Микола Дьомін розпові�

дає, що в ці два дні, 18�го та 20�

го лютого, до порятунку життів

був залучений весь персонал.

"Було так, що на п’яти операцій�

них столах одночасно тривало

дев’ять операцій. Оперували на

каталках, на лікарняних ліжках.

Тому були задіяні всі можливі

сили та засоби, щоб надати пов�

ну та кваліфіковану медичну до�

помогу",— зазначає пан Дьомін.

17�та лікарня з перших днів

надавала допомогу постражда�

лим з Майдану. З 30 листопада

сюди було госпіталізовано 145

людей, ще сотням — надана ам�

булаторна допомога. Пік потер�

пілих припав на 18�те та 20�те

лютого. В ці дні було госпіталі�

зовано 63 та 24 постраждалих

відповідно. "Поранення були

дуже різноманітні. Якщо рані�

ше це були травми, отримані від

ударів битами, арматурою, ру�

ками та ногами, то вже 18�го пі�

шли вогнепальні поранення. А

20�го лютого практично всі па�

цієнти були з вогнепальними

ранами голови, грудей, живота.

Було навіть одне кульове пора�

нення в серце. Хворого вдалося

врятувати, і зараз він пройшов

пік критичного стану",— зазна�

чає Микола Дьомін та додає,

що багатьом потерпілим дове�

лося ампутовувати кінцівки

після травм від вибухів світло�

шумових гранат, деякі потребу�

вали складних операцій, ос�

кільки мали сильні забої внут�

рішніх органів. Тих пацієнтів, в

яких були пошкоджені очі, від�

разу доправляли до спеціалізо�

ваних клінік. Деяких на ліку�

вання забирали в закордонні

медичні заклади, наприклад, до

Німеччини та Польщі. Частину

потерпілих (яким була надана

амбулаторна допомога, однак

поранення були надто важкі,

аби повертатися знову на Май�

дан) забирали до себе волонте�

ри�кияни. За словами Миколи

Дьоміна, він був приємно вра�

жений тією допомогою, яку на�

давали постраждалим мешканці

міста та всі українці. "Було дуже

багато волонтерів, які принос�

или необхідні медикаменти,

розчини, матеріали, купуючи їх

за власні кошти. Відгукнулися

деякі фармацевтичні фірми та

заводи, й не лише з Києва, а з

усієї України. Лише за докумен�

тами станом на 25 лютого в нас

зафіксовано наданих ліків на

півмільйона гривень. Багато

фірм допомогло та купило об�

ладнання на декілька мільйонів

гривень",— зазначає пан Дьо�

мін.

Загалом, за інформацією Де�

партаменту охорони здоров’я

КМДА, у цей період майже 20

лікарень приймали постражда�

лих. Було розгорнуто 1140 ліж�

ко�місць. Лікарі надали медичну

допомогу понад 700 особам,

більше 400 з яких були госпіталі�

зовані. Київськими хірургами

було проведено майже 400 опе�

раційних втручань, понад 130 з

яких — надскладні. 18�22 лютого

Київ обслуговували 149 бригад

екстреної медичної допомоги,

20 з яких — резервні. Під час за�

гострення ситуації у середмісті

Києва працювало 124 "швидкі".

"Кожен, хто постраждав під

час акцій протесту та звертався

по медичну допомогу, отриму�

вав її вчасно та якісно. Наші лі�

карі вдень та вночі чергували

"на передовій": у місцях завору�

шень, у приймальних відділен�

нях лікарень, в операційних та в

амбулаторіях міста. У цих над�

звичайно складних умовах ме�

дичні працівники столиці ви�

явили професійність, самовід�

даність і справжню мужність та

заслуговують на подяку україн�

ців",— заявила в. о. директора

Департаменту охорони здоров’я

КМДА Алла Арешкович та на�

голосила, що київські лікарі

зробили все необхідне, аби під�

силене навантаження на 

медперсонал не вплинуло на

якість надання допомоги меш�

канцям міста. Зокрема лікарні

та амбулаторії працювали у

штатному режимі, доїзд карет

“швидкої” дотримувався згідно

з вимогами �

У�дні�най�ровопролитніших�протистоянь���центрі�Києва�медична�допомо�а�б�ла�надана�700�потерпілим,�

400�з�я�их�б�ли��оспіталізовані

Верховна Рада 
призначила Яценюка 
Прем'єр�міністром України та
обрала новий склад 
Кабінету Міністрів

Ó÷îðà íà ñåñ³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Àðñåí³é

ßöåíþê áóâ îáðàíèé Ïðåì’ºð-ì³í³ñòðîì

Óêðà¿íè.

Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº ïðåñ-ñëóæáà Âåðõîâíî¿

Ðàäè. Çà êàíäèäàòóðó Àðñåí³ÿ ßöåíþêà ïðî-

ãîëîñóâàëè 370 äåïóòàò³â.

Ó÷îðà Âåðõîâíà Ðàäà îáðàëà íîâèé Êàá³-

íåò Ì³í³ñòð³â.

“Çà” ïðîãîëîñóâàâ 331 äåïóòàò.

Äî ñêëàäó íîâîãî óðÿäó íà ÷îë³ ç Àðñåí³-

ºì ßöåíþêîì óâ³éøëè: ïåðøèé-â³öå-ïðåì'ºð

Â³òàë³é ßðåìà (â³äïîâ³äàòèìå çà ïðàâîîõî-

ðîííèé ³ ñèëîâèé áëîê), â³öå-ïðåì'ºð —

Îëåêñàíäð Ñè÷; â³öå-ïðåì'ºð ç ïèòàíü ºâðî-

³íòåãðàö³¿ — Áîðèñ Òàðàñþê; â³öå-ïðåì'ºð-

ì³í³ñòð ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó òà ÆÊÃ —

Âîëîäèìèð Ãðîéñìàí; ì³í³ñòð þñòèö³¿ —

Ïàâëî Ïåòðåíêî; ì³í³ñòð ô³íàíñ³â — Îëåê-

ñàíäð Øëàïàê; ì³í³ñòð åêîíîì³êè — Ïàâëî

Øåðåìåòà; ì³í³ñòð îñâ³òè — Ñåðã³é Êâ³ò; ì³-

í³ñòð ñîöïîë³òèêè — Ëþäìèëà Äåíèñîâà; ì³-

í³ñòð åêîëîã³¿ — Àíäð³é Ìîõíèê; ì³í³ñòð

êóëüòóðè — ªâãåí Íèùóê; ì³í³ñòð Êàá³íåòó

Ì³í³ñòð³â — Îñòàï Ñåìåðàê; ì³í³ñòð îõîðî-

íè çäîðîâ'ÿ — Îëåã Ìóñ³é; ì³í³ñòð ïàëèâà òà

åíåðãåòèêè — Þð³é Ïðîäàí; ì³í³ñòð ìîëîä³

òà ñïîðòó — Äìèòðî Áóëàòîâ; ì³í³ñòð âíóò-

ð³øí³õ ñïðàâ — Àðñåí Àâàêîâ; ì³í³ñòð àã-

ðàðíî¿ ïîë³òèêè — ²ãîð Øâàéêà; ì³í³ñòð ³í-

ôðàñòðóêòóðè — Ìàêñèì Áóðáàê.

Òàêîæ çà ïîäàííÿì â. î. îáîâ'ÿçê³â Ïðåçè-

äåíòà Óêðà¿íè Îëåêñàíäðà Òóð÷èíîâà Ðàäîþ

ïðèçíà÷åí³: â. î. ì³í³ñòðà îáîðîíè — ²ãîð

Òåíþõ, â. î. ì³í³ñòðà çàêîðäîííèõ ñïðàâ —

Àíäð³é Äåùèöÿ.

Óðÿäîâö³ ñêëàëè ïðèñÿãó íà â³ðí³ñòü Óêðà-

¿í³.

Òàêîæ Âåðõîâíà Ðàäà 294-ìà ãîëîñàìè

"çà" ñõâàëèëà ïðîãðàìó ä³é óðÿäó áåç çà÷è-

òóâàííÿ íîâèì ïðåì’ºðîì Àðñåí³ºì ßöåíþ-

êîì, îñê³ëüêè â³í ïåðåä ïðèçíà÷åííÿì îãî-

ëîñèâ ¿¿ êëþ÷îâ³ ìîìåíòè �

1 березня у Києві 
відбудеться масштабний 
суботник

Çàâòðà ó Êèºâ³ â³äáóäåòüñÿ ìàñøòàáíèé

ñóáîòíèê ³ç çàëó÷åííÿì ãðîìàäñüêîñò³.

"Íå ñì³òè, àäæå ñàìå ç òåáå ïî÷èíàºòü-

ñÿ ÷èñòå ì³ñòî!" — ï³ä òàêèì ãàñëîì ïðî-

âîäèòüñÿ ñóáîòíèê 1 áåðåçíÿ. ² ñàìå òà-

êèì ãàñëîì ìàþòü êåðóâàòèñü êèÿíè ï³ñ-

ëÿ ñóáîòíèêà",— ïåðåêîíàíèé äèðåêòîð

Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà

çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà

Ñåðã³é Ñàäîâîé.

Ñïî÷àòêó âñ³ çóñèëëÿ ãðîìàäñüêîñò³ çàïëà-

íîâàíî áóëî çîñåðåäèòè íà öåíòð³ ì³ñòà,

çîêðåìà ó Ìàð³¿íñüêîìó ïàðêó, íà âóë. Õðå-

ùàòèê òà ³íøèõ ïðèëåãëèõ äî öåíòðó âó-

ëèöÿõ. Àëå çàâäÿêè àêòèâí³é ðîáîò³ êîìó-

íàëüíèõ ñëóæá, çóñèëëÿì âîëîíòåð³â ãðîìàä-

ñüêèõ îðãàí³çàö³é òà àêòèâ³ñò³â ªâðîìàéäàíó

ñàí³òàðíèé ñòàí öåíòðàëüíèõ âóëèöü ì³ñòà º

çàäîâ³ëüíèì, âóëèö³ ÷èñò³, âñå ñì³òòÿ âèâåçå-

íî òà âåäóòüñÿ ðîáîòè ùîäî ï³äòðèìêè ÷èñ-

òîòè.

Ó çâ’ÿçêó ³ç âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ îõî÷èõ

çðîáèòè Êè¿â ÷èñò³øèì, ïåðåë³ê ì³ñöü, ÿê³

ïîòðåáóþòü äîïîìîãè âîëîíòåð³â, îêð³ì öåí-

òðó ñòîëèö³, çíà÷íî çá³ëüøèâñÿ.

Íàãàäàºìî, ùî ãîëîâà ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð

Ìàêåºíêî ï³äòðèìàâ ³í³ö³àòèâó êèÿí ùîäî

ïðîâåäåííÿ çàãàëüíîì³ñüêîãî ñóáîòíèêà 1

áåðåçíÿ 2014 ðîêó î 10.00. Î÷³ëüíèê ì³ñüê-

äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ äàâ äîðó÷åííÿ çàëó÷èòè

äî ïðèáèðàííÿ âñ³ ì³ñüê³ êîìóíàëüí³ ñëóæ-

áè òà òåõí³êó, à òàêîæ íàäàòè íåîáõ³äíèé

³íâåíòàð �

Íîâèíè

Олена ЗАРЕЦЬКА
“Хрещатик”

18
�20 лютого
2014 року
стали днями
найкрово�

пролитніших протисто�
янь у центрі Києва. Ли�
ше за офіційними дани�
ми, за цей період медич�
на допомога була нада�
на 700 потерпілим, 400 
з яких були госпіталізо�
вані. Постраждалих
приймали 20 лікарень
міста, а допомогу нада�
вали 149 бригад "швид�
кої". Рятувати життя по�
терпілих медикам най�
частіше доводилось, ри�
зикуючи власним. Та лі�
карі наголошують, що
навіть таке надвелике
навантаження не впли�
нуло на якість надання
медпослуг киянам.
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Нормативно
правові та інші акти органів місцевого самоврядування
ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Випуск № 20 (1289)

П’ЯТНИЦЯ,
28 лютого
2014 року

Хрещатик 2 28 лютого 2014 року

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки громадянину Вергілесу 

Євгенію Руслановичу на вул. Карла Маркса, 31
а у Дарницькому
районі м. Києва для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд
Рішення Київської міської ради  № 587/10075  від 13 листопада 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Вергілесу Євгенію Руслановичу на вул. Карла Маркса, 31
а у Дарницькому
районі м. Києва та додані документи, 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.� Надати� дозвіл� на� розроблення� прое�т�

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

лян�и��ромадянин��Вер�ілес��Єв�енію�Р�сла-

нович�� на� в�л.� Карла� Мар�са,� 31-а� �� Дар-

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

щею� 0,06� �а� (земельна� ділян�а� �ом�нальної

власності� територіальної� �ромади� міста� Ки-

єва)���власність�для�б�дівництва�і�обсл��ов�-

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

дівель�та�спор�д�з�ідно�з�планом-схемою�(до-

дато��до�рішення)�(К-20440).

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 внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 18 березня 2004 року № 106/1316 “Про надання дозволу 

Київській міській санітарно
епідеміологічній станції на знесення
будівлі на вул. Олеся Гончара, 35”

Рішення Київської міської ради  № 491/9979  від 13 листопада 2013 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про

місцеве самоврядування в Україні” та з метою прийняття до комунальної власності територіальної грома

ди міста Києва об’єкта незавершеного будівництва на вул. Естонській, 3 у Шевченківському районі м. Києва
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди� від� 18� березня� 2004� ро��� № 106/1316

“Про�надання�дозвол��Київсь�ій�місь�ій�сані-

тарно-епідеміоло�ічній� станції� на� знесення

б�дівлі�на�в�л.�Олеся�Гончара,�35”�та�і�зміни:

— ��п�н�ті�1�слова�та�цифри�“нової�поб�до-

ваної� б�дівлі� площею� менше� 3000� �в.� м� �

с�ладі� лабораторно�о� �омпле�с�� на� в�лиці

Естонсь�ій,�3���Шевчен�івсь�ом��районі�міста

Києва�після�прийняття�йо�о�в�е�спл�атацію.”

замінити� словами� та� цифрами� “поб�дованої

б�дівлі� (або� об’є�та� незавершено�о� б�дів-

ництва)�площею�не�менше�3000��в.�м���с�ла-

ді�лабораторно�о��омпле�с��на�в�лиці�Естон-

сь�ій,� 3� ��Шевчен�івсь�ом��районі�міста�Ки-

єва.”;

— ��п�н�ті�4�після�слів�“поб�дованої�б�дів-

лі”� доповнити� словами� “(або� об’є�та� неза-

вершено�о�б�дівництва)”.

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

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

тань�власності.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

Про передачу громадянину 
Логвиненку Олександру Олександровичу 

у приватну власність земельної ділянки для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд у пров. Ватутіна, 4
а у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради  № 594/10082  від 13 листопада 2013 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, враховуючи наявність детального пла

ну території мікрорайону Жуляни у Солом’янському районі м. Києва, затвердженого рішенням Київської
міської ради від 14.06.2007 № 796/1457, та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ді

лянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

відведення� земельної� ділян�и� �ромадянин�

Ло�винен��� Оле�сандр�� Оле�сандрович�

для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�житлово�о

б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�та�спор�д��

пров.�Ват�тіна,�4-а���Солом’янсь�ом��районі

м.�Києва�(справа�А-18438).

2.� Передати� �ромадянин�� Ло�винен��

Оле�сандр�� Оле�сандрович�,� за� �мови� ви-

�онання�п�н�т��3�цьо�о�рішення,���приватн�

власність� земельн�� ділян��� площею� 0,0669

�а� (�адастровий� номер

800000000072:537:0011)� для� б�дівництва� і

обсл��ов�вання� житлово�о� б�дин��,� �оспо-

дарсь�их�б�дівель�та�спор�д���пров.�Ват�ті-

на,�4-а���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�із

земель� �ом�нальної� власності� територіаль-

ної��ромади�міста�Києва.

3.� Громадянин�� Ло�винен��� Оле�сандр�

Оле�сандрович�:

3.1.� Ви�он�вати� обов’яз�и� власни�а� зе-

мельної� ділян�и� відповідно� до� вимо�� статті

91�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

3.2.� Ви�он�вати� �мови� заб�дови� земель-

ної�ділян�и�з�ідно�з�містоб�дівними��мовами

і�обмеженнями�щодо�заб�дови�та�дозволом

на� ви�онання�б�дівельних� робіт,� одержани-

ми�в��становленом��за�онодавством�поряд-

��.

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

�ладання�нових,�ре�онстр��ції�та�е�спл�ата-

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

розміщених���межах�земельної�ділян�и.

3.4.� Питання� пайової� �часті� вирішити� до

почат��� б�дівництва� відповідно� до� рішення

Київсь�ої� місь�ої� ради� від� 08.02.2013

№ 3/9060�“Про�бюджет�міста�Києва�на�2013

рі�”.

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

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

ри�від�26.04.2013�№ 6296/0/12/19-13,�Дер-

жавної� сл�жби� з� питань� національної� ��ль-

т�рної� спадщини� від� 01.11.2010� № 22-

3127/19,�Київсь�ої�місь�ої�санепідстанції�від

26.11.2010�№ 8505,�Державно�о��правління

охорони� нав�олишньо�о� природно�о� сере-

довища� в� м.� Києві� від� 19.10.2010� № 05-

08/6357,� Головно�о� �правління�Держ�омзе-

м����місті�Києві�від�22.12.2010�№ 6985,�Го-

ловно�о� �правління� земельних� рес�рсів� від

14.12.2010�№ 05-6963.

3.6.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєс-

трації�права�власності�на�земельн��ділян����

поряд��,� встановленом�� За�оном� У�раїни

“Про�державн��реєстрацію�речових�прав�на

нер�хоме�майно�та�їх�обтяжень”.

4.�Попередити�власни�а�земельної�ділян-

�и,�що�право�власності�на�землю�може�б�ти

припинено� �� випад�ах,� передбачених� стат-

тями�140,�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 внесення змін до пункту 27 
рішення Київської міської ради 

від 27.05.2004 № 281/1491 
“Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення

права користування землею”
Рішення Київської міської ради  № 626/10114  від 13 листопада 2013 року

Розглянувши звернення Східного Вікаріату чоловічого Домініканського ордену в Україні Римсько
като

лицької церкви від 29.03.2013 № 13/13, відповідно до статей 9, 92 Земельного кодексу України, статті 26 За

кону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 31 Закону України “Про оренду землі”, Київ

ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�до�п�н�т��27�рішення�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�від�27.05.2004�№ 281/1491

“Про�надання� і�вил�чення�земельних�діляно�

та�припинення�права��орист�вання�землею”,

а�саме:

— слово�“Передати”�замінити�словом�“На-

дати”;

— слова�та�цифри�“��дов�остро�ов��оренд�

на�15�ро�ів”�замінити�словами�“в�постійне��о-

рист�вання”�(справа�А-20707).

2.�Розірвати�за�з�одою�сторін�до�овір�орен-

ди�земельної�ділян�и�від�28.10.2004�№ 91-6-

00361� з�момент��державної� реєстрації�Схід-

ном�� Ві�аріат�� чоловічо�о� Доміні�ансь�о�о

орден��в�У�раїні�Римсь�о-�атолиць�ої�цер�ви

права� постійно�о� �орист�вання� земельною

ділян�ою�на�в�л.�Я�іра,�13�(літера�А)���Шев-

чен�івсь�ом�� районі� м.� Києва� (�адастровий

номер� 8000000000:91:145:0017)� �� поряд��,

визначеном��За�оном�У�раїни�“Про�державн�

реєстрацію�речових�прав�на�нер�хоме�майно

та�їх�обтяжень”.

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 передачу в оренду 
нежитлових приміщень комунальної

власності територіальної громади міста Києва 
єдиним претендентам на право оренди

Рішення Київської міської ради  №492/9980  від 13 листопада 2013 року
Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про

місцеве самоврядування в Україні”, статей 5 та 9 Закону України “Про оренду державного та комунально

го майна”, Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Ки

ївської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою ефективного використання нежитлових
приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи, що за результатами
вивчення попиту на кожен об’єкт оренди подано по одній заяві, протоколи засідань постійної комісії Київ

ської міської ради з питань власності від 14 березня 2013 року № 144 та від 28 березня 2013 року № 145, Ки

ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�в�оренд��нежитлові�приміщен-

ня��ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади� міста� Києва� єдиним� претендентам� на

право�оренди�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�рі-

шення.

2.� Дарниць�ій� районній� в� місті� Києві� дер-

жавній�адміністрації���ласти�в��становленом�

поряд���до�овори�оренди�нежитлових�примі-

щень� �ом�нальної� власності� територіальної

�ромади�міста�Києва�з�ідно�з�п�н�том�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�ро���№ 492/9980

Нежитлові приміщення комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, які передаються 

в оренду єдиним претендентам на право оренди

№
п/п

Повна назва
орендаря, його

форма
власності та

форма
фінансування

Адреса та харак

теристика об'єкта

нерухомості

Призна

чення, ха

рактерис


тика
об'єкта

оренди та
орендова

на площа,

кв. м

Став

ка

орен

дної

плати

Ставка
орендної
плати без
ПДВ за 1
кв. м у

грн.

Місяч

на

оренд

на

плата
без

ПДВ у
грн.

Строк, на
який укла

дається до

говір орен


ди

1 2 3 4 5 6 7 8

ОРЕНДОДАВЕЦЬ ! ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ ! УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДАРНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ



ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Хрещатик 328 лютого 2014 року

1 ФІЗИЧНА
ОСОБА !
ПІДПРИЄ!
МЕЦЬ РЯБА
ВАЛЕНТИНА
ПЕТРІВНА
Форма влас!
ності ! при!
ватна  
Форма фі!
нансування !
госпрозра!
хункова

ВУЛ. УРЛІВ!
СЬКА, 19!Б
Дарницький
район,  НБ ! 4!
поверховий  
Загальноосвітня
школа № 329
Площа, кв. м !
22915,0

ОРГАНІЗА!
ЦІЯ ДОЗ!
ВІЛЛЯ ДІ!
ТЕЙ ТА
ЮНАЦТВА
1 поверх
Площа, кв.
м ! 526,14

1 % 7,70 за год. (Погодинна
оренда ! 73 год.
тиждень)  
Пн. 5 год.: 16.00 !
21.00  
Вт. 5 год.: 16.00 !
21.00  
Ср. 5 год.: 16.00 !
21.00  
Чт. 5 год.: 16.00 !
21.00  
Пт. 5 год.: 16:00 !
21.00  
Сб. 24 год. 
Нд. 24 год.

2 роки 364
дні

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної
власності територіальної громади міста Києва 

єдиному претенденту на право оренди
Рішення Київської міської ради  №493/9981  від 13 листопада 2013 року

Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, статей 5 та 9 Закону України “Про оренду державного та комунально

го майна”, Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Ки

ївської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою ефективного використання нежитлових
приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи, що за результатами
вивчення попиту на об’єкт оренди подано одну заяву, протокол засідання постійної комісії Київської місь

кої ради з питань власності від 4 червня 2013 року № 151, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�в�оренд��нежитлові�приміщення

�ом�нальної�власності�територіальної��ромади

міста� Києва� єдином�� претендент�� на� право

оренди�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Печерсь�ій�районній�в�місті�Києві�держав-

ній�адміністрації���ласти�в��становленом��по-

ряд��� до�овір� оренди� нежитлових� приміщень

�ом�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва�з�ідно�з�п�н�том�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�ро���№ 493/9981

Нежитлові приміщення комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, які передаються в оренду єдиному

претенденту на право оренди

№
з/п

Повна назва
орендаря, його
форма власності
та форма
фінансування

Адреса та
характе!
ристика
об'єкта не!
рухомості

Призначен!
ня, характе!
ристика
об'єкта
оренди та
орендована
площа, 
кв. м

Ставка
орендної
плати

Ставка
орендної
плати без
ПДВ за 1
кв. м у грн.

Місячна
орендна
плата без
ПДВ у
грн.

Строк, на
який укла!
дається до!
говір орен!
ди

1 2 3 4 5 6 7 8

ОРЕНДОДАВЕЦЬ ! ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ПІДПРИЄМСТВО ! ОТРИМУВАЧ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ! КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ
МІСТА КИЄВА "ДИРЕКЦІЯ З УПРАВЛІННЯ НЕЖИТЛОВИМ ФОНДОМ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА"

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ ! КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА
ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА "ХРЕЩАТИК"

1 КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"КИЇВСЬКИЙ
МІСЬКИЙ БУДИ!
НОК ПРИРОДИ"
Форма власності
! державна  
Форма фінансу!
вання ! частково
бюджетна

РОГНІДИН!
СЬКА ВУЛ.,
№ 3, ЛІТ. Б
Печер!
ський ра!
йон,  
ЖБк ! 4!
поверхо!
вий  
Площа, 
кв. м !
2906,20

КОМУ!
НАЛЬНЕ
ПІДПРИ!
ЄМСТВО,
ЩО ЧАСТ!
КОВО УТ!
РИМУЄТЬ!
СЯ ЗА РА!
ХУНОК
МІСЦЕВОГО
АБО ДЕР!
ЖАВНОГО
БЮДЖЕТУ
цоколь,
Площа, 
кв. м !
352,0

1 грн. на рік 1 грн. на рік 1 грн. на
рік

2 роки 364
дні

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

Про передачу земельної ділянки 
громадянину Слєпаку Сергію Вілєновичу для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд на вул. Гамарника, 26 в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради  №595/10083  від 13 листопада 2013 року
Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що


до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

відведення� земельної� ділян�и� �ромадянин�

Слєпа���Сер�ію�Вілєнович��для�б�дівництва�і

обсл��ов�вання� житлово�о� б�дин��,� �оспо-

дарсь�их�б�дівель�та�спор�д�на�в�л.�Гамарни-

�а,�26�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�(спра-

ва�№�А-20325).

2.� Передати� �ромадянин�� Слєпа��� Сер�ію

Вілєнович�,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3�цьо-

�о�рішення,���приватн��власність�земельн��ді-

лян��� площею� 0,10� �а� (�адастровий� номер

8000000000:85:074:0007)� для� б�дівництва� і

обсл��ов�вання� житлово�о� б�дин��,� �оспо-

дарсь�их�б�дівель�та�спор�д�на�в�л.�Гамарни-

�а,�26�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�із�зе-

мель� �ом�нальної� власності� територіальної

�ромади�міста�Києва.

3.� Громадянин��Слєпа���Сер�ію�Вілєнови-

ч�:

3.1.� Ви�он�вати� обов’яз�и� власни�а� зе-

мельної�ділян�и�відповідно�до�вимо��статті�91

Земельно�о��оде�с��У�раїни.

3.2.� Вжити� заходів� щодо� державної� реєс-

трації�права�власності�на�земельн��ділян����

поряд��,� встановленом�� За�оном� У�раїни

“Про� державн�� реєстрацію� речових� прав� на

нер�хоме�майно�та�їх�обтяжень”.

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�он�вати��мови�заб�дови�земельної

ділян�и� з�ідно� з� містоб�дівними� �мовами� і

обмеженнями�щодо�заб�дови�та�дозволом�на

ви�онання� б�дівельних� робіт,� одержаними� в

�становленом��за�онодавством�поряд��.

3.5.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені���виснов-

�ах� Головно�о� �правління� містоб�д�вання,

архіте�т�ри�та�дизайн��місь�о�о�середовища

від� 14.06.2004�№ 19-5200,� Київсь�ої� місь�ої

санітарно-епідеміоло�ічної� станції� від

10.05.2006�№ 2826,��правління�охорони�нав-

�олишньо�о� природно�о� середовища� ви�о-

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

сь�ої� місь�ої� державної� адміністрації)� від

05.03.2004� № 071/04-4-19/646,� Головно�о

�правління�Держзема�ентства� ��м.� Києві� від

04.09.2013�№ 3217.

3.6.�Питання�пайової��часті�вирішити�відпо-

відно� до� рішення� Київсь�ої� місь�ої� ради� від

08.02.2013�№ 3/9060�“Про�бюджет�міста�Ки-

єва�на�2013�рі�”.

4.� Попередити� власни�а� земельної� ділян�и,

що�право�приватної�власності�на�землю�може

б�ти� припинено� �� випад�ах,� передбачених

статтями�140,�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 внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 29 листопада 2012 року № 492/8776 “Про передачу основних

засобів та інших необоротних матеріальних активів комунальної
власності територіальної громади міста Києва”

Рішення Київської міської ради  №495/9983  від 13 листопада 2013 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, пункту 31 частини першої статті 26, частини

п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи лист комунальної на

уково
дослідної установи “Науково
дослідний інститут соціально
економічного розвитку міста” від 09
серпня 2013 року № 04/102, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.� Внести� в� додато�� до� рішення� Київсь�ої� місь�ої� ради� від� 29� листопада� 2012� ро��

№ 492/8776�“Про�передач��основних�засобів�та�інших�необоротних�матеріальних�а�тивів��о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва”�та�і�зміни:

1.1.�П�н�т�8�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

1.2.�Рядо��"Всьо�о"�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення�по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�з�питань�власності.

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

8 Кондиціонер Panasonic
CSJСU!A95KE

1 10620056 3866,67 0 03.08.2001

Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових
приміщень комунальної власності територіальної громади 

міста Києва
Рішення Київської міської ради  №486/9974  від 13 листопада 2013 року

Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, статей 5 та 9 Закону України “Про оренду державного та комунально

го майна”, Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Ки

ївської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою забезпечення ефективного використання
майна територіальної громади міста Києва, враховуючи протокол засідання постійної комісії Київської
міської ради з питань власності від 16 липня 2013 року № 155, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.� Передати� в� оренд�� без� проведення

�он��рс��нежитлові�приміщення��ом�наль-

ної� власності� територіальної� �ромади�міс-

та� Києва� з�ідно� з� додат�ом� до� цьо�о� рі-

шення.

2.� Солом’янсь�ій� районній� в� місті� Києві

державній�адміністрації���ласти�в��становле-

ном�� поряд��� до�овір� оренди� нежитлових

приміщень� �ом�нальної� власності� територі-

альної��ромади�міста�Києва�з�ідно�з�п�н�том

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�ро���№ 486/9974

Нежитлові приміщення комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, які передаються 

в оренду без проведення конкурсу

№
п/п

Повна назва
орендаря, його
форма влас!
ності та форма
фінансування

Адреса та
характерис!
тика об'єкта
нерухомості

Призна!
чення, ха!
рактерис!
тика об'єк!
та оренди
та орендо!
вана пло!
ща, кв. м

Ставка
орендної
плати

Ставка
орендної
плати без
ПДВ за 1
кв. м у грн.

Місячна
орендна
плата без
ПДВ у
грн.

Строк, на
який уклада!
ється договір
оренди

1 2 3 4 5 6 7 8

ОРЕНДОДАВЕЦЬ ! СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ ! УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ СОЛОМ'ЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ

Всього: 195 ! 65356,79 12288,39 !



ÄÎÊÓÌÅÍÒÄÎÊÓÌÅÍÒ

Хрещатик 4 28 лютого 2014 року

1 ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"ТОВАРИСТВО
СІМЕЙ, ЯКІ ВИ!
ХОВУЮТЬ ДІ!
ТЕЙ З ФУНКЦІ!
ОНАЛЬНИМИ
ОБМЕЖЕННЯ!
МИ "РОДИНА"
Форма влас!
ності ! приват!
на  
Форма фінан!
сування ! член!
ські внески

ЛЕПСЕ ІВАНА
БУЛЬВ., 
№ 15 А  Со!
лом'янський
район,  НБк!
2!поверхо!
вий,  дош!
кільний нав!
чальний зак!
лад № 432
Площа, кв. м
! 2296.00

РОЗМІ!
ЩЕННЯ
ЗАКЛАДІВ
СОЦІАЛЬ!
НОГО ОБС!
ЛУГОВУ!
ВАННЯ
ДЛЯ СІ!
МЕЙ, ДІ!
ТЕЙ ТА
МОЛОДІ,
ЗОКРЕМА
ЦЕНТРІВ
РЕАБІЛІТА!
ЦІЇ ДІТЕЙ
ТА МОЛО!
ДІ З ФУН!
КЦІО!
НАЛЬНИ!
МИ ОБМЕ!
ЖЕННЯМИ
1 поверх
Площа, 
кв. м !
154.80

1 % 6.42 993.17 1 рік

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Про передачу у безоплатне користування (позичку) 
Раді організації ветеранів України Шевченківського району 

м. Києва нежитлових приміщень комунальної 
власності територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради  №496/9984  від 13 листопада 2013 року
Відповідно до статей 827 — 836 Цивільного кодексу України, пункту 31 частини першої статті 26, частини

п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 20 Закону України “Про ста

тус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, враховуючи звернення Ради організації ветеранів
України Шевченківського району м. Києва (вх. N ОП/К
4145 від 15.04.2013), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.� Передати� �� безоплатне� �орист�вання

(позич��)� Раді� ор�анізації� ветеранів� У�раїни

Шевчен�івсь�о�о� район�� м.� Києва� на� стро��

2� ро�и� 364� дні� нежитлові� приміщення� �ом�-

нальної� власності� територіальної� �ромади

міста�Києва�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Встановити,�що�Рада�ор�анізації�ветера-

нів�У�раїни�Шевчен�івсь�о�о�район��м.�Києва

безоплатно� �орист�ється� приміщеннями,

вартість��ом�нальних�та�е�спл�атаційних�ви-

трат� сплач�ється� відповідно� до� до�оворів,

��ладених�з�постачальни�ами�та�их�посл��.

3.� Шевчен�івсь�ій� районній� в� місті� Києві

державної�адміністрації���ласти�до�овір�без-

оплатно�о��орист�вання�(позич�и)�в��станов-

леном��за�онодавством�У�раїни�поряд���що-

до� об’є�тів,� зазначених� �� п�н�ті� 1� цьо�о� рі-

шення.

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

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

тань�власності.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�13.11.2013�ро���№ 496/9984

Перелік
нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади

міста Києва, які передаються в безоплатне користування (позичку) 
Раді організації ветеранів України Шевченківського району м. Києва 

для розміщення первинних організацій ветеранів Шевченківського району
№
п/п

Адреса Площа, кв. м Цільове призначення

1. Просп. Перемоги, 66 37,8 РОВ мікрорайон № 1016 "Дегтярівський!2"

2. Вул. Коперніка, 10 134,3 Рада організації ветеранів України Шевченківського
району м. Києва

3. Вул. Коперніка, 10 100,0 РОВ мікрорайон № 1010 "Шулявська"

4. Вул. Коперніка, 10 100,8 РОВ мікрорайон № 1011 "Лук'янівський"

5. Вул. Рибалка М., 7/18!а 24,0 РОВ мікрорайон № 1009/2 "Золотоустівський!1"

6. Вул. Щербакова, 47!в 15,5 РОВ мікрорайон № 1019 "Нивки!2"

7. Вул. Б. Хмельницького, 66 28,3 РОВ мікрорайон № 1004 "Ярославський"

8. Вул. Мельникова, 18!а 10,6 РОВ мікрорайон № 1012 "Татарський"

9. Вул. Дорогожицька, 15!а 27,6 РОВ мікрорайон № 1014 "Дегтярівський!1"

10. Вул. Пушкінська, 24!б 20,27 РОВ мікрорайон "Центральний!2"

11. Вул. Теліги О., 43 44,2 РОВ мікрорайон № 1013/1 "Сирець!2"

12. Вул. В. Житомирська, 12 22,9 РОВ мікрорайон № 1005 "Михайлівський"

13. Вул. Тургенєвська, 48/13 33,1 Комітет мікрорайону "Центр!3" ОСН

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою

відповідальністю “Будівельно
комерційна фірма “Граніт” 
на Дніпровській набережній, 23
а у Дарницькому районі 

м. Києва для завершення будівництва, експлуатації 
та обслуговування нежитлового будинку “Блок обслуговування

на ділянці № 24 з підземним паркінгом”
Рішення Київської міської ради  №555/10043  від 13 листопада 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю “Будівельно
комерційна фірма “Граніт” на
Дніпровській набережній, 23
а у Дарницькому 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

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

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

лян�и� товариств�� з� обмеженою� відповідаль-

ністю�“Б�дівельно-�омерційна�фірма�“Граніт”

на�Дніпровсь�ій�набережній,�23-а���Дарниць-

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

0,25��а� (земельна�ділян�а��ом�нальної�влас-

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

дов�остро�ов��оренд��на�15�ро�ів�для�завер-

шення�б�дівництва,� е�спл�атації� та� обсл��о-

в�вання�нежитлово�о�б�дин���“Бло��обсл��о-

в�вання�на�ділянці�№ 24�з�підземним�пар�ін-

�ом”�з�ідно�з�планом-схемою�(додато��до�рі-

шення)�(К-21112).

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 внесення змін у додаток 
до рішення Київської міської ради від 01.11.2012 № 454/8738

“Про приватизацію земельних ділянок для будівництва 
та обслуговування житлових будинків, господарських будівель 

і споруд у Голосіївському районі м. Києва”
Рішення Київської міської ради  №628/10116  від 13 листопада 2013 року

У зв’язку з технічною помилкою та враховуючи звернення громадян Науменко З. Д. та Домрачова А. Г. від
13.12.2012, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни���додато��до�рішення�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�від�01.11.2012�№ 454/8738

“Про�приватизацію�земельних�діляно��для�б�-

дівництва� та� обсл��ов�вання� житлових� б�-

дин�ів,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д���Го-

лосіївсь�ом��районі�м.�Києва”,�а�саме:

— ��шостій�позиції�сьом���раф��ви�ласти��

та�ій�реда�ції:

“1/2�від�0,10

1/2�від�0,10”�(справа�№�А-20630).

2.� 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 поновлення договору оренди земельної ділянки 
від 03.09.2003 № 79
6
00139, укладеного між Київською міською

радою та ПРИВАТНОЮ ФІРМОЮ “УГАРЕТ” для реконструкції,
експлуатації та обслуговування торговельного павільйону 

з літнім майданчиком на просп. 40
річчя Жовтня, 108/1 
у Голосіївському районі м. Києва, та внесення змін до нього

Рішення Київської міської ради  №636/10124  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 лист
звернення ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
ПРИВАТНОЇ ФІРМИ “УГАРЕТ” від 08.07.2013 № КОП
0042, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�10�ро�ів�до�овір�оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�03.09.2003�№ 79-6-00139

площею� 0,0226� �а� (�адастровий� номер

8000000000:79:336:0073),���ладений�між�Київ-

сь�ою� місь�ою� радою� та� ПРИВАТНОЮ� ФІР-

МОЮ�“УГАРЕТ”�для�ре�онстр��ції,�е�спл�атації

та�обсл��ов�вання�тор�овельно�о�павільйон��з

літнім�майданчи�ом�на�просп.�40-річчя�Жовт-

ня,�108/1���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�на

підставі� рішення� Київсь�ої� місь�ої� ради� від

19.12.2002�№ 171/331�“Про�надання�і�вил�чен-

ня�земельних�діляно��та�припинення�права��о-

рист�вання�землею”�(справа�№�А-20796).

2.�Внести�зміни�до�п�н�т��1�до�овор��орен-

ди�земельної�ділян�и,�ви�лючивши�слово�“ре-

�онстр��ції”.

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

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

ної�ділян�и�від�03.09.2003�№ 79-6-00139,�під-

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

�онодавства.

4.�ПРИВАТНОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ�ПРИВАТ-

НІЙ�ФІРМІ�“УГАРЕТ”���місячний�термін�надати

до� Департамент�� земельних� рес�рсів� ви�о-

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

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

менти,� визначені� за�онодавством,� для� ��ла-

дання� додат�ової� ��оди� про� поновлення� та

внесення�змін�до�до�овор��оренди�земельної

ділян�и�від�03.09.2003�№ 79-6-00139.

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 внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 18 квітня 2013 року № 173/9230 “Про закріплення об’єктів 

комунальної власності територіальної громади м. Києва 
на вул. І. Крамського, 16”

Рішення Київської міської ради  №484/9972  від 13 листопада 2013 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 137 Господарського кодексу України, час


тини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи звернення Де

партаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) (лист від 01 червня 2013 року № 12
1333), Святошинського психоневрологічного інтернату
(лист від 16 травня 2013 року № 97), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�до�п�н�т��1�рішення�Київсь�ої�місь-

�ої� ради� від� 18� �вітня�2013�ро���№ 173/9230

“Про�за�ріплення�об’є�тів��ом�нальної�власно-

сті� територіальної� �ромади� м.� Києва� на� в�л.�

І.�Крамсь�о�о,�16”�та�і�зміни:�слова�та�цифри

“п’ять��аражних�бо�сів�та�автомий���за�альною

площею�400,3��в.�м�на�в�л.�І.�Крамсь�о�о,�16,

літер� “2Б”,� три� �аражних� бо�си� та� поб�тове

приміщення�за�альною�площею�234,2��в.�м�на

в�л.�І.�Крамсь�о�о,�16,�літер�“2В”�замінити�сло-

вами� та� цифрами� “шість� �аражних� бо�сів� за-

�альною� площею� 400,3� �в.� м� на� в�л.�

І.�Крамсь�о�о,�16,�літер�“2Б”,�чотири��аражних

бо�си� за�альною�площею�234,2� �в.�м� на� в�л.�

І.�Крамсь�о�о,�16,�літер�“2В”.

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

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

тань�власності.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 528 лютого 2014 року

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

Київському міському центру зайнятості для реконструкції, 
експлуатації та обслуговування адміністративних будівель 

на вул. Глибочицькій, 58 у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 651/10139 від 13 листопада 2013 року

Відповідно до статей 9, 117 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України “Про оренду землі”, За+
кону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер+
жавної та комунальної власності”, статті 33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, роз+
глянувши лист Київського міського центру зайнятості від 03.07.2013 № 17+5247 та проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити прое т земле строю щодо
відведення земельної ділян и Київсь ом
місь ом центр зайнятості для ре онстр -
ції, е спл атації та обсл ов вання адмініс-
тративних б дівель на в л. Глибочиць ій, 58
Шевчен івсь ом районі м. Києва (справа Д-
6156).
2. Вважати припиненим до овір оренди зе-

мельної ділян и на в л. Глибочиць ій, 58
Шевчен івсь ом районі м. Києва ( адастро-
вий номер 8000000000:91:136:0017) від
14.01.2003 № 91-6-00069 зв’яз із за інчен-
ням стро дії, на я ий йо о б ло ладено.

3. Передати земельн ділян ( адастро-
вий номер 8000000000:91:136:0017) ом -
нальної власності територіальної ромади
міста Києва за а том приймання-передачі до
земель державної власності.
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 в оренду без проведення конкурсу 
нежитлових приміщень комунальної власності територіальної

громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 503/9991 від 13 листопада 2013 року

Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, статей 5 та 9 Закону України “Про оренду державного та комунально+
го майна”, Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Ки+
ївської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, враховуючи протокол засідання постійної комісії
Київської міської ради з питань власності від 09 квітня 2013 року № 146, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати в оренд без проведення он-
рс нежитлові приміщення ом нальної

власності територіальної ромади міста Ки-
єва з ідно з додат ом до цьо о рішення.
2. Подільсь ій районній в місті Києві дер-

жавній адміністрації ласти в становленом
поряд до овір оренди нежитлових примі-
щень ом нальної власності територіальної

ромади міста Києва з ідно з п н том 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 ро № 503/9991

Перелік нежитлових приміщень 
комунальної власності територіальної громади міста Києва, 

які передаються в оренду без проведення конкурсу

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

№
п/п

Повна назва
орендаря, його

форма власності
та форма

фінансування

Адреса та
характе+
ристика
об'єкта
неру+

хомості

Призна+
чення,

характе+
ристика
об'єкта

оренди та
орендо+

вана
площа, 

кв. м

Ставка
орендної

плати

Ставка
орендної
плати без
ПДВ у грн.
за 1 кв. м

Місячна
орендна

плата без
ПДВ у грн.

Строк, на
який

укладаєть
ся договір

оренди

1 2 3 4 5 6 7 8

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 
 ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ 
 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ З УПРАВЛІННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА"

1. ЧЛЕН КИЇВСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ
УКРАЇНИ
ЗАСЛАВСЬКИЙ
ВЕНІАМІН
ФИШЕЛЕВИЧ
Форма власності 

приватна 
Форма
фінансування 

госпрозрахункова

НИЖНІЙ
ВАЛ, 
№ 23
Д
Подільсь

кий район,
НБк 
 
2
поверхо

вий,
адміністра

тивне
Площа, 
кв. м 

1061,70

ТВОРЧА
МАЙСТЕР

НЯ 
2
й поверх
Площа, кв.
м 
 39,60

1 грн. 
на рік

1 грн. 
на рік

1 грн. 
на рік

2 роки 
364 дні

№
п/п

Повна назва
орендаря, його

форма власності
та форма

фінансування

Адреса та
характе+
ристика
об'єкта
нерухо+

мості

Призначе
ння,

характери
стика

об'єкта
оренди та
орендова
на площа,

кв. м

Орендна
плата

Ставка
орендної
плати без

ПДВ 
за 1 кв. м у

грн.

Місячна
орендна

плата без
ПДВ у грн.

Строк, на
який

уклада+
ється

договір
оренди

1 2 3 4 5 6 7 8

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 
 ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ 
 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО

САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 2" ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

1 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО

"КОНСУЛЬТА

ТИВНО


ДІАГНОСТИЧНИЙ
ЦЕНТР № 1

ДАРНИЦЬКОГО
РАЙОНУ 

м. КИЄВА"  
Форма власності 


комунальна  
Форма

фінансування 

утримується за

рахунок місцевого
бюджету

ВЕРБИЦЬ

КОГО, № 5
Дарниць

кий район

НБк 
 6

поверховий

Площа, 

кв. м 


20207,00

РОЗМІЩЕН

НЯ ЗАКЛАДУ

ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я

КОМУ

НАЛЬНОЇ

ВЛАСНОСТІ,
ЩО

УТРИМУ

ЄТЬСЯ ЗА
РАХУНОК

МІСЦЕВОГО
БЮДЖЕТУ  

1, 2, 3, 5
поверхи

Площа, кв. м

 6131,80

1 грн. 
на рік

1 грн. 
на рік

1 грн. 
на рік

2 роки 
364 дні

Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної
власності територіальної громади міста Києва 

єдиному претенденту на право оренди
Рішення Київської міської ради № 490/9978 від 13 листопада 2013 року

Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, статей 5 та 9 Закону України “Про оренду державного та комунально+
го майна”, Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Ки+
ївської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою ефективного використання нежитлових
приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи, що за результатами
вивчення попиту на об’єкт оренди подано одну заяву, протокол засідання постійної комісії Київської місь+
кої ради з питань власності від 13 листопада 2012 року № 134, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати в оренд нежитлові приміщення
ом нальної власності територіальної ромади

міста Києва єдином претендент на право
оренди з ідно з додат ом до цьо о рішення.

2. Дарниць ій районній в місті Києві дер-
жавній адміністрації ласти в становленом
поряд до овір оренди нежитлових примі-
щень ом нальної власності територіальної
ромади міста Києва з ідно з п н том 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 ро № 490/9978

Нежитлові приміщення комунальної 
власності територіальної громади міста Києва, 

які передаються в оренду єдиному претенденту на право оренди

Про передачу в оренду нежитлових приміщень 
комунальної власності територіальної громади міста Києва 

єдиному претенденту на право оренди
Рішення Київської міської ради № 478/9966 від 13 листопада 2013 року

Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, статей 5 та 9 Закону України “Про оренду державного та комунально+
го майна”, Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Ки+
ївської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою ефективного використання нежитлових
приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва, враховуючи те, що за результатами
вивчення попиту на об’єкт оренди подано одну заяву, та протокол засідання постійної комісії Київської
міської ради з питань власності від 29 травня 2013 року № 150, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати в оренд нежитлові приміщен-
ня ом нальної власності територіальної ро-
мади міста Києва єдином претендент на
право оренди з ідно з додат ом до цьо о рі-
шення.
2. Департамент ом нальної власності м.

Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції) ласти в становленом поряд до овір

оренди нежитлових приміщень ом нальної
власності територіальної ромади міста Ки-
єва з ідно з п н том 1 до 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

13.11.2013 № 478/9966

Нежитлові приміщення комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, які передаються в оренду 

єдиному претенденту на право оренди
№

п/п
Повна назва

орендаря, його
форма власності

та форма
фінансування

Адреса та
характе+
ристика
об'єкта
нерухо+

мості

Призна+
чення,

характе+
ристика
об'єкта

оренди та
орендова+
на площа,

кв. м

Ставка
орендної

плати

Ставка
орендної
плати без
ПДВ у грн.
за 1 кв. м

Місячна
орендна

плата без
ПДВ у грн.

Строк, на
який

уклада+
ється

договір
оренди

1 2 3 4 5 6 7 8

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

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ 
 КП "КИЇВПАСТРАНС"

1 ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬ

НІСТЮ НВЦ "АНТЕЙ
ЛТД" Форма
власності 

приватна 
Форма
фінансування 

госпрозрахункова

ЧИСТЯКІВ

СЬКА, 
№ 19А, 
ЛІТ. Д
Святошин

ський район, 
НБк 
 1

поверхо

вий, Площа, 
кв. м 

735,00

СУБ'ЄКТ
ГОСПОДА

РЮВАННЯ,
ЯКИЙ
ЗДІЙСНЮЄ
ВИРОБНИЧУ
ДІЯЛЬНІСТЬ
НЕПРОДО

ВОЛЬЧИХ
ТОВАРІВ
(виробницт

во інвалідної
техніки для
реабілітації
дітей) 
1 поверх
Площа, кв. м 

487,60

7 % 23,05 11237,51 2 роки 364
дні

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 6 28 лютого 2014 року

Про передачу в оренду 
нежитлових приміщень комунальної власності 
територіальної громади міста Києва єдиному 

претенденту на право оренди
Рішення Київської міської ради № 485/9973 від 13 листопада 2013 року

Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 5 та 9 Закону України “Про оренду державного та ко+
мунального майна”, Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затверджено+
го рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою ефективного викорис+
тання нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та врахову+
ючи, що за результатами вивчення попиту на кожний об’єкт оренди подано одну заяву, протокол засі+
дання постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 22 жовтня 2012 року № 132, Київ+
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати в оренд нежитлові приміщен-
ня ом нальної власності територіальної ро-
мади міста Києва єдином претендент на
право оренди з ідно з додат ом до цьо о рі-
шення.
2. Шевчен івсь ій районній в місті Києві

державній адміністрації ласти в становле-
ном поряд до овір оренди нежитлових
приміщень ом нальної власності територі-

альної ромади міста Києва з ідно з п н том
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 ро № 485/9973

Нежитлові приміщення комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, які передаються 

в оренду єдиному претенденту на право оренди
№

п/п
Повна назва

орендаря, 
його форма
власності та

форма
фінансування

Адреса та
характе+
ристика
об'єкта
нерухо+

мості

Призначен+
ня,

характе+
ристика
об'єкта

оренди та
орендо+

вана
площа, 

кв. м

Ставка
орендної

плати

Ставка
орендної
плати без
ПДВ у грн.
за 1 кв. м

Місячна
орендна

плата без
ПДВ у грн.

Строк, на
який

уклада+
ється

договір
оренди

1 2 3 4 5 6 7 8

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 
 ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ 
 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА ДИРЕКЦІЯ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ"

1 ПРИВАТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ОЛІМП"  
Форма власності 

приватна  
Форма
фінансування 

госпрозрахункова

ВЕЛИКА
ЖИТО

МИРСЬКА
ВУЛ., № 38
Шевчен

ківський
район,  
ЖБ 
 4

поверхо

вий
Площа, 
кв. м 

965,71

РОЗМІЩЕН

НЯ КАФЕ,
ЯКЕ НЕ
ЗДІЙСНЮЄ
ПРОДАЖ
ТОВАРІВ
ПІДАКЦИЗ

НОЇ ГРУПИ
Підвал
Площа, 
кв. м 

254,10

8 % 42,50 10801,02 2 роки
364 дні

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

Про передачу громадянці Ткаченко Людмилі Василівні 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд на вул. Підбірній, 11+в у Голосіївському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 592/10080 від 13 листопада 2013 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, пункту 3 прикінцевих та перехідних по+
ложень Закону України від 06.09.2012 № 5245+VI “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо розмежування земель державної та комунальної власності” та розглянувши проект землеустрою що+
до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити прое т земле строю щодо
відведення земельної ділян и ромадянці
Т ачен о Людмилі Василівні для б дівництва
і обсл ов вання житлово о б дин , оспо-
дарсь их б дівель та спор д на в л. Підбір-
ній, 11-в Голосіївсь ом районі м. Києва
(справа № А-17132).
2. Передати ромадянці Т ачен о Людмилі

Василівні, за мови ви онання п н т 3 цьо о
рішення, приватн власність земельн ді-
лян площею 0,1000 а ( адастровий номер
8000000000:90:074:0058) для б дівництва і
обсл ов вання житлово о б дин , оспо-
дарсь их б дівель та спор д на в л. Підбір-
ній, 11-в Голосіївсь ом районі м. Києва із
земель ом нальної власності територіальної
ромади міста Києва.
3. Громадянці Т ачен о Людмилі Василівні:
3.1. Ви он вати обов’яз и власни а зе-

мельної ділян и відповідно до вимо статті 91
Земельно о оде с У раїни.
3.2. Ви он вати мови заб дови земель-

ної ділян и з ідно з містоб дівними мова-

ми і обмеженнями щодо заб дови та дозво-
лом на ви онання б дівельних робіт, одер-
жаними в становленом за онодавством
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 необхідний обся робіт з ін-

женерної під отов и території по захист її від
підтоплення та затоплення повеневими вода-
ми, по одивши їх в становленом за оно-
давством поряд .
3.5. Питання пайової часті вирішити відпо-

відно до рішення Київсь ої місь ої ради від
08.02.2013 № 3/9060 “Про бюджет міста Ки-
єва на 2013 рі ”.
3.6. Ви онати вимо и, ви ладені в листі Го-

ловно о правління містоб д вання, архіте -
т ри та дизайн місь о о середовища від
20.08.2010 № 19-10168, Державно о прав-
ління охорони нав олишньо о природно о
середовища в м. Києві від 25.02.2011 № 05-

08/734, Київсь ої місь ої санепідстанції від
27.05.2010 № 3918, ом нальної ор анізації
“Центр містоб д вання та архіте т ри” від
31.07.2007 № 14-4155 та Головно о прав-
ління земельних рес рсів від 05.09.2012
№ 05-8972.
3.7. Вжити заходів щодо державної реєс-

трації права власності на земельн ділян
поряд , встановленом За оном У раїни
“Про державн реєстрацію речових прав на
нер хоме майно та їх обтяжень”.
4. Попередити власни а земельної ділян и,

що право приватної власності на землю може
б ти припинено випад ах, передбачених
статтями 140, 143 Земельно о оде с У ра-
їни.
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 товариству з обмеженою 
відповідальністю будівельній компанії “КРОУН” 

в поновленні договору оренди земельної ділянки 
для будівництва житлового будинку з вбудованими 

нежитловими приміщеннями на вул. Північній, 
біля будинку № 28 в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 643/10131 від 13 листопада 2013 року

Відповідно до статей 9, 93 Земельного кодексу України, статей 31, 33 Закону України “Про оренду землі”,
пункту 34 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши лист+звернення
товариства з обмеженою відповідальністю будівельної компанії “КРОУН” про поновлення договору оренди
земельної ділянки та враховуючи те, що земельна ділянка не забудована відповідно до умов договору її
оренди, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити в поновленні до овор оренди
земельної ділян и площею 0,5924 а ( адас-
тровий номер 8000000000:78:036:0135) на в л.
Північній, біля б дин № 28 в Оболонсь ом
районі м. Києва від 14.02.2005 № 78-6-00247,
ладено о між Київсь ою місь ою радою та

товариством з обмеженою відповідальністю
б дівельною омпанією “КРОУН” на підставі
п н т 21 рішення Київсь ої місь ої ради від
15.07.2004 № 419/1829 “Про надання і вил -
чення земельних діляно та припинення права
орист вання землею” (справа № А-20613).
2. Визнати та им, що втратив чинність,

п н т 21 рішення Київсь ої місь ої ради від
15.07.2004 № 419/1829 “Про надання і вил -
чення земельних діляно та припинення пра-
ва орист вання землею”.

3. 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 товариство з обмеженою відпові-
дальністю б дівельн омпанію “КРОУН” про
прийняття цьо о рішення.
4. Земельн ділян , зазначен в п н ті 1

цьо о рішення, віднести до земель запас
житлової і ромадсь ої заб дови.
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 передачу у безоплатне користування (позичку) 
релігійній громаді парафії Різдва Христового 

у Подільському районі м. Києва Української православної 
церкви Київського патріархату будівлі церкви Різдва Христова

на Поштовій площі, 1 у Подільському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 507/9995 від 13 листопада 2013 року

Відповідно до статей 827 — 829 Цивільного кодексу України, статті 137 Господарського кодексу України,
пункту 31 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, рішення Київської міської ради від 16 березня 2006 року № 218/3309 “Про зарахування до кому+
нальної власності територіальної громади міста Києва закінченого будівництвом об’єкта “Відтворення
церкви Різдва Христова на Поштовій площі, 1 у Подільському районі м. Києва”, враховуючи звернення релі+
гійної громади парафії Різдва Христового у Подільському районі м. Києва Української православної церк+
ви Київського патріархату (лист від 15 квітня 2013 року № 18/42) та Київського науково+методичного центру
по охороні, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій (лист від 30 квіт+
ня 2013 року № 280), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Передати безоплатне орист вання

(позич ) для потреб релі ійної ромади па-
рафії Різдва Христово о Подільсь ом
районі м. Києва У раїнсь ої православної
цер ви Київсь о о патріархат б дівлю цер -
ви Різдва Христова на Поштовій площі, 1
Подільсь ом районі м. Києва, що належить
до ом нальної власності територіальної ро-
мади міста Києва та за ріплена на праві опе-
ративно о правління за Київсь им на ово-
методичним центром по охороні, реставрації
та ви ористанню пам’ято історії, льт ри і
заповідних територій.
2. Департамент ом нальної власності

м. Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції) спільно з Київсь им на ово-методичним
центром по охороні, реставрації та ви орис-
танню пам’ято історії, льт ри і заповідних

територій в становленом за онодавством
У раїни поряд ласти до овір безоплатно-
о орист вання (позич и) та забезпечити пе-
редач об’є та з ідно з п н том 1 цьо о рі-
шення.
3. Встановити, що релі ійна ромада пара-

фії Різдва Христово о Подільсь ом районі
м. Києва У раїнсь ої православної цер ви Ки-
ївсь о о патріархат має право орист вати-
ся б дівлею цер ви Різдва Христова на По-
штовій площі, 1 Подільсь ом районі м. Ки-
єва без права відч ження та передачі в о-
рист вання третім особам.
4. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київради з пи-
тань власності.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

Про відмову в поновленні приватному підприємству 
“ФОРВАРД” договору оренди земельної ділянки для експлуата+

ції та обслуговування автостоянки на вул. Освіти, 1+3 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 645/10133 від 13 листопада 2013 року
Відповідно до статей 9, 93 Земельного кодексу України, статей 31, 33 Закону України “Про оренду землі”,

пункту 34 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 4 частини першої стат+
ті 416 Цивільного кодексу України, розглянувши лист+повідомлення приватного підприємства “ФОРВАРД”
від 30.09.2011 та враховуючи лист Міністерства освіти і науки України від 31.05.2013 № 1/11+9253, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 728 лютого 2014 року

Про внесення змін до пункту 6 розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 25 січня 2010 року № 24 “Про внесення змін до деяких розпоряджень 
Київської міської державної адміністрації та виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”
Розпорядження № 194 від 10 лютого 2014 року

Відповідно до частини 5 статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011
року № 844/7080 “Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків,
інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури”, в межах функцій місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до п н т 6 розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
від 25 січня 2010 ро № 24 “Про внесення змін до дея их розпоряджень Київсь ої місь ої державної адміністрації та ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)”, замінивши слова та цифри “до 27 листопада 2013 ро ”
словами та цифрами “до 31 жовтня 2014 ро ”.
2. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження по ласти на першо о заст пни а олови Київсь ої місь ої державної

адміністрації Гол бчен а А. К.

Виконуючий обов’язки голови
А. Голубченко

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

1. Відмовити в поновленні до овор оренди земельної ді-
лян и площею 0,2425 а ( адастровий номер 8 000 000 000:
72:182:0004) від 12.11.2007 № 72-6-00455 на в л. Освіти, 1-3
Солом’янсь ом районі м. Києва, ладено о між Київсь ою

місь ою радою та приватним підприємством “ФОРВАРД” на
підставі рішення Київсь ої місь ої ради від 24.05.2007
№ 686/1347 “Про передач приватном підприємств “ФОР-
ВАРД” земельної ділян и для е спл атації та обсл ов вання
автостоян и на в л. Освіти, 1-3 Солом’янсь ом районі
м. Києва” (справа № А-20807).
2. Визнати та им, що втратило чинність, рішення Київсь ої

місь ої ради від 24.05.2007 № 686/1347 “Про передач при-
ватном підприємств “ФОРВАРД” земельної ділян и для е с-

пл атації та обсл ов вання автостоян и на в л. Освіти, 1-3
Солом’янсь ом районі м. Києва”.
3. Департамент земельних рес рсів ви онавчо о ор ан Ки-

ївсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації):
3.1. Проінформ вати приватне підприємство “ФОРВАРД”

про прийняття цьо о рішення.
4. Земельн ділян , зазначен в п н ті 1 цьо о рішення,

віднести до земель запас житлової та ромадсь ої заб дови.
5. Контроль за ви онанням цьо о рішення по ласти на по-

стійн омісію Київради з питань земельних відносин, місто-
б д вання та архіте т ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю "ЛВ=Холдинг" 
договорів оренди земельних ділянок для будівництва, експлуатації 

та обслуговування багатофункціонального комплексу у складі об'єктів житлового, 
громадського, торговельно=розважального призначення і готельного комплексу 
з паркінгами та спортивно=оздоровчої бази на вул. Микільсько=Слобідській, 7=9 

у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 641/10129 від 13 листопада 2013 року

Відповідно до статті 33 Закону України "Про оренду землі" та враховуючи листи=звернення товариства з обмеженою відповідальністю "ЛВ=
Холдинг" від 25.06.2012 № 15/06=12, № 16/06=12, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити на 5 ро ів до овори оренди земельних діляно
від 24.10.2007 № 66-6-00424 та від 19.12.2005 № 66-6-00312
(з рах ванням до оворів про внесення змін від 10.04.2006
№ 66-6-00340 та від 24.10.2007 № 66-6-00425) ( адастрові
номери 8000000000:66:178:0142, 8000000000:66:178:0143),
ладені між Київсь ою місь ою радою та товариством з об-

меженою відповідальністю "ЛВ-Холдин " на підставі рішення
Київсь ої місь ої ради від 26.07.2007 № 68/1902 "Про змін
цільово о призначення та передач земельних діляно това-
риств з обмеженою відповідальністю "ЛВ-Холдин " для б -
дівництва, е спл атації та обсл ов вання ба атоф н ціональ-
но о омпле с с ладі об'є тів житлово о, ромадсь о о,
тор овельно-розважально о призначення і отельно о ом-
пле с з пар ін ами та спортивно-оздоровчої бази на в л.
Ми ільсь о-Слобідсь ій, 7-9 Дніпровсь ом районі м. Києва"
(справа № А-20290).
2. Встановити, що розмір річної орендної плати, визначеної

в до оворах оренди земельних діляно від 24.10.2007 № 66-
6-00424 та від 19.12.2005 № 66-6-00312 (з рах ванням до о-

ворів про внесення змін від 10.04.2006 № 66-6-00340 та від
24.10.2007 № 66-6-00425), підля ає приведенню відповід-
ність до норм за онодавства.
3. Товариств з обмеженою відповідальністю "ЛВ-Холдин "
місячний термін надати до Департамент земельних рес р-

сів ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації) до менти, визначені за онодав-
ством, для ладання додат ових од про поновлення до о-
ворів оренди земельних діляно від 24.10.2007 № 66-6-00424
та від 19.12.2005 № 66-6-00312 (з рах ванням до оворів про
внесення змін від 10.04.2006 № 66-6-00340 та від 24.10.2007
№ 66-6-00425).
4. 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

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянці Матвієнко Любові Володимирівні на вул. Челюскінців,

11=а у Дарницькому районі м. Києва для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд

Рішення Київської міської ради № 585/10073 від 13 листопада 2013 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Матвієн=

ко Любові Володимирівні на вул. Челюскінців, 11=а у Дарницькому районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного ко=
дексу 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. Надати дозвіл на розроблення прое т земле строю що-
до відведення земельної ділян и ромадянці Матвієн о Любо-
ві Володимирівні на в л. Челюс інців, 11-а Дарниць ом
районі м. Києва орієнтовною площею 0,10 а (земельна ділян-
а ом нальної власності територіальної ромади міста Києва)
власність для б дівництва і обсл ов вання житлово о б -

дин , осподарсь их б дівель та спор д з ідно з планом-схе-
мою (додато до рішення) (К-20443).

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. 

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

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ГОЛОВНА АСТРОНОМІЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ

Головна астрономічна обсерваторія НАН У раїни проводить
он рс на право ладання до овор оренди нер хомо о
майна:

Ма симально можливий стро оренди — до 31.12.2016.

Частина приміщень б дівлі орп с точної механі и і опти и:

За альна площа 160 в.м.

Стартова ціна — 11 рн/ в.м /місяць.

Частина приміщень б дівлі орп с під отов и виробництва:

За альна площа 160 в.м.

Стартова ціна — 7,5 рн/ в.м /місяць.

Можлива мета ви ористання приміщень — Розміщення на ово-дослідних
станов рім бюджетних.

Частина павільйон ПША:

За альна площа 278 в.м.

Стартова ціна — 10,5 рн/ в.м /місяць.

Можлива мета ви ористання приміщення — Видавництво др ованих засобів
масової інформації та видавничої прод ції, що видаються раїнсь ою мовою.

Частина б дівлі матеріально о с лад :

За альна площа 117,3 в.м.

Стартова ціна — 35 рн/ в.м /місяць.

Частина приміщень б дівлі орп с сл жб обсл ов вання:

За альна площа 125,1 м2

Стартова ціна — 35 рн/ в.м /місяць.

Можлива мета ви ористання приміщень — Інше ви ористання нер хомо о
майна.

Зобов'язання орендаря: ладання до овор оренди за типовим зраз ом,
затвердженим постановою Бюро Президії НАН У раїни; дотримання вимо
е спл атації об'є та; страх вання орендовано о приміщення на весь термін дії
до овор оренди на ористь орендодавця; омпенсація переможцем он рс
витрат орендодавця на здійснення незалежної оцін и об'є та та витрат на
п блі ації о олошення про он рс за встановленими рах н ами відповідних
засобів масової інформації; сплата авансових платежів за 1-2 місяці оренди.

Інформація про перелі до ментів, що направляються на он рс — за
адресою: в л. А адемі а Заболотно о, 27; тел. 526-23-58.

Дата, час і місце проведення он рс : ГАО НАН У раїни, м. Київ, 03680
в л. А адемі а Заболотно о, 27; малий онференц-зал.

Кінцевий термін прийом до ментів на он рс: через 10 алендарних
днів після дати п блі ації.

Розцін и на розміщення передвиборної а ітації
на теле аналі ТВі під час ампанії з виборів Президента

У раїни та виборів Київсь о о Місь о о Голови 2014 році.

Державним підприємством з питань поводження з
відходами я вторинною сировиною 25.02.2014 прове-
дено он рс на право оренди державно о майна, а саме:
сорт вально о омпле с МСЛ-1/50 пот жністю 50 тис. тонн
на рі , о олошення про проведення я о о оп блі овано в а-
зеті “Хрещати ” від 31.01.2014 №13(4413). Переможцем
визнано ТОВ “АЗОВЕКОГРУП”.

Новомос овсь ий місь районний с д Дніпропетровсь ої об-
ласті ви ли ає в с дове засідання Петр Петра Петровича, я відпо-
відача цивільній справі №183/5671/13-ц за позовом Товариства з
обмеженою відповідальністю “Верди т Фінанс” до Петр Петра Пет-
ровича про стя нення забор ованості за редитним до овором, я е
відб деться 14.03.2014 ро о 9.30 під олов ванням с дді Городець-
о о Д.І., в приміщенні с д за адресою: Дніпропетровсь а область,
м. Новомос овсь , пров. Артемівсь ий, 8.

С ддя Д.І. Городець ий

Втрачен 26 люто о 2014 ро в лад № 690904 від
19.12.2008 до посвідчення особи, я а постраждала
внаслідо Чорнобильсь ої атастрофи: ате орія 1,
серія А №159268 Тимчен а Валерія Карповича,
вважати недійсною.

Шановна Новохаць а Анжела Оле сіївна ! Повідомляємо Вас , що 12.03.2014
ро б де проводитись встановлення меж с сідньої з Вами земельної ділян и
за адресою: в лиця Ват тіна № 17 А Солом’янсь ом районі м. Києва. Прош
Вас б ти прис тньою об 11.00 12.03.2014 ро за вищев азаною адресою.

Управління праці та соціально о захист населення Печерсь ої районної в місті
Києві державної адміністрації о олош є он рс на заміщення ва антної посади:

- спеціаліста І ате орії відділ праці та соціально-тр дових відносні (тимчасова).
До он рс запрош ються особи з вищою освітою та досвідом роботи. Для часті в

он рсі необхідно протя ом місяця з дня оп блі вання о олошення зверн тися за
адресою: м. Київ, в л. Цитадельна 4/7, . 11, тел. 280-69-98.

Вартість за 1 се . (з рах ванням подат ів), рн

Час виход Вартість рн, в робочі дні
з рах ванням ПДВ

Вартість рн, вихідні з
рах ванням ПДВз до

06.00 07.00 4 11

07.00 08.00 18 10

08.00 09.00 36 10

09.00 10.00 19 24

10.00 11.00 21 32

11.00 12.00 16 31

12.00 13.00 16 40

13.00 14.00 14 46

14.00 15.00 13 50

15.00 16.00 23 66

16.00 17.00 21 23

17.00 18.00 48 30

18.00 19.00 107 69

19.00 20.00 65 65

20.00 21.00 202 54

21.00 22.00 199 110

22.00 23.00 137 80

23.00 00.00 76 69

00.00 06.00 15 15

Г О Р І Х С А Р Ф А

О Е Р А Л Ь Б І О Н

Л Е В Р Е Т К А У Ч Т А

О Н Е Щ А С Т Я Н

В О В А Л У К А З А

К У Щ Т І Т К А О П С

О Т І И О Н О Р А

О С К А Р Г А Я Р Д

Відповіді на сканворд 
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Температура 	1°С

Атм. тиск 752 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 78 %

Температура +3°С

Атм. тиск 751 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 61 %

Температура 0°С

Атм. тиск 751 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 82 %

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 28 ëþòîãî 2014 ðîêó

ранок день вечір
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1716 – ïî÷àëàñü åêñïåäèö³ÿ ðî-

ñ³éñüêîãî êàï³òàíà Á³ëîâè÷à-×åð-

êàñüêîãî íà Êàñï³é, â ðåçóëüòàò³

ÿêî¿ áóëî ñêëàäåíî ïåðøó êàðòó

Êàñï³éñüêîãî ìîðÿ. 

1813 – ì³æ Ðîñ³ºþ ³ Ïðóñ³ºþ

ï³äïèñàíî äîãîâ³ð ïðîòè Íàïîëå-

îíà ², ÿêèé çàêëàâ ïî÷àòîê øîñòî¿

àíòèíàïîëåîí³âñüêî¿ êîàë³ö³¿. 

1854 – ó ì³ñò³ Ð³ïîí (øòàò Â³ñ-

êîíñ³í) çàñíîâàíî Ðåñïóáë³êàíñüêó

ïàðò³þ ÑØÀ, îá`ºäíàííÿ ñóïðî-

òèâíèê³â ðàáñòâà, ÿê³ â³äîáðàæàëè

³íòåðåñè ïðîìèñëîâö³â ï³âí³÷íèõ

øòàò³â (ÿíê³). 

1921 – ó Êðîíøòàäò³ ïî÷àëîñü

çáðîéíå ïîâñòàííÿ ãàðí³çîíó âî-

ºííèõ ìîðÿê³â, ÿê³ âèìàãàëè ë³ê-

â³äàö³¿ á³ëüøîâèöüêî¿ äèêòàòóðè,

â³äíîâëåííÿ îñíîâíèõ äåìîêðà-

òè÷íèõ ñâîáîä ³ âèñòóïèëè ï³ä

ãàñëàìè "Ðàäè áåç êîìóí³ñò³â",

"Âëàäà ðàäàì, à íå êîìóí³ñòàì".

Âèêëèêàíå íåâäîâîëåííÿì á³ëü-

øîâèöüêîþ ïîë³òèêîþ "âîºííîãî

êîìóí³çìó", ïîâñòàííÿ áóëî ï³ä-

òðèìàíå åê³ïàæàìè áàãàòüîõ â³é-

ñüêîâèõ êîðàáë³â, àëå â áåðåçí³

áóëî æîðñòîêî ïðèäóøåíå â³é-

ñüêàìè ×åðâîíî¿ àðì³¿. 

1931 – àðåøòè êîëèøí³õ ä³ÿ÷³â

Óêðà¿íñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ðåñïóáë³êè

â ÓÐÑÐ. 

1961 – ðîçïî÷àòî ä³ÿëüí³ñòü

êëóáó òâîð÷î¿ ìîëîä³ â Êèºâ³. 

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

Незвичайний спосіб самовираження
знайшов житель Індії на ім’я Анні К.
Немає нічого екстраординарного в

тому, що чоловік пише картини, але
вражає спосіб, як він це робить. Індієць
створює свої полотна за допомогою
язика, повідомляє Daily Mail. 

На перший погляд може здатися, що творець з ніж�

ністю цілує своє творіння, але насправді Анні вико�

ристовує язик замість кисті. У такий спосіб він ство�

рив більше тисячі картин – у тому числі і двометрову

репродукцію знаменитого полотна Леонардо да Вінчі

"Таємна вечеря". 

35�річний художник з індійського штату Керала обли�

зує полотно язиком, забрудненим фарбою, а потім по�

чинає наносити окремі мазки. Анні змішує фарби прямо

в роті, хоча іноді використовує і палітру. Здається, що їх

смак і характерний запах абсолютно його не бентежать.

На кожне полотно Анні витрачає по три�чотири дні. 

"Я хочу відрізнятися від усіх інших художників, – го�

ворить він, – тому і вибрав такі засоби. І тепер вони пра�

цюють на мене". Що він мав на увазі, не дуже зрозуміло,

оскільки свої полотна Анні не продає, а тільки вистав�

ляє на показ. Працює ж він вчителем в школі. 

Чоловік признався, що його ще шість років тому надих�

нув інший художник, який писав свої картини ногами. Піс�

ля цього і сам Анні пробував працювати ногами, а також

носом, підборіддям і ліктями. Він намагався малювати дво�

ма руками одразу, а одного разу спробував створити карти�

ну під час їзди на мотоциклі. 

Та все ж, за словами індійця, він не почав би навчати сво�

єму мистецтву підростаюче покоління, тому як подібний

спосіб малювання все�таки має деякі побічні ефекти. "Піс�

ля того, як я попрацюю язиком, у мене болять щелепи і го�

лова, ненадовго погіршується зір і здатність запам'ятовува�

ти ті або інші речі, – говорить він. – Ці ознаки проявляють�

ся протягом двох тижнів. Не дивлячись на те, що я вико�

ристовую сучасні фарби на водній основі, їх запах і випаро�

вування все одно мають побічні дії". 

Проте, за словами Анні, створення картин стало для ньо�

го стилем життя. "Я дожив до такого моменту, коли вже не

мислю себе без малювання", – відзначив індієць. Тепер він

сподівається, що завдяки своєму захопленню потрапить в

Книгу рекордів Гіннеса. Він має намір написати чотири

портрети одночасно, використовуючи і руки, і ноги �

Індійський художник пише
картини язиком 

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 28 ëþòîãî

ОВНИ,
армічнасм��атриває,випідп`ятоюобставин,смиреннопроживай-

тежиттєвісюжетибезнарі
аньіз�одомстанетевільними,розправите
рила.

Напартнерсь
ом�фронтіпо�аниймир
ращедоброївійни,озирнітьсяназаді

зала�одьте стос�н
и з 
он
�рентами, союзни
ами, при цьом� не дозволяйте

собоюманіп�люватиіпостарайтесяніперед
имнеб�тивбор��.

ТЕЛЬЦІ –чарівні,поп�лярні,щодаєблис
�чийшанспіднятисянавершин�лі-

дерствавдр�жньом�
оле
тивійверховодититамнасвійлад.Аось�люблячих

парвели
ийризи
статижертвоюч�ттєво�оальтр�їзм�,алечо�онезробишзара-

дилюбовноїідилії...Ланцю�ипристрастітримаютьвас�ч�ттєвом�полоні,вихов�-

ючиоднолюба,
охайтесязобранцем,вели
од�шнопрощаючийом�всімін�си.

БЛИЗНЯТА,найпроблемнішіепіцентриподій–діміробота,дедоведеться

при
ладатима
сим�мз�силь,абис
різьвсти�н�ти:�поряд
�ватипоб�тітвор-

чо реаліз�ватися на сл�жбі. Плюс підтрим�вати висо
ий романтичний тон�с,

вчасно"чиститипір`яч
о",модноодя�атисята
расивови�лядати.

РАКИ,харизмасяє,рейтин��соці�мінапі
�поп�лярності,хвалітьсяталан-

тами,демонстр�йтесвоїдося�нення,роз
р�т
аімідж�маєйтидинамічнимтем-

пом.На
ар`єрних�стремлінняхпоставтехрест,цятемаблис
�чевідпрацьова-

на.Займайтесясім`єю,т�ття�нетьсяхвіст
армічнихпроблем.

ЛЕВИ,я
щовідч�ваєте�остр�потреб�в�любленійполовинціівонапор�ч,

алещосьнезримезаважаєзлитисявоєдино,статиоднимцілим–ш�
айте
о-

ріньрозбаланс�ваннявсобі.Швидшезавсе,потрібнопозбавитисявіде�оїс-

тичнихпретензій,по�анихзвичо
,завищенихвимо�,апотімналашт�ватисвій


амертоннасердечн�,д�шевн�,інтимн�хвилюобранця.

ДІВИ р�хаються 
онфлі
тною см��ою, пристебніть ремені і дотрим�йтеся

правилбезпе
ивділовійспівпраці,�шлюбнихвзаєминах:щонайменшийпро-

мах–і
ар`єрнааваріянемин�ча.Врят�єдбайлива,милосерднатадр�жняпри-

хильністьдолюдейімобільнареа
ціяназавданняначальства,�я
о�осімп`ят-

ницьнатиждень,ідеможнанепоспішатизви
онаннямна
азів.

ТЕРЕЗИ,наваслежитьвідповідальнамісіяпоствореннюбла�одатно�омі
-

ро
лімат�всл�жбовом�
оле
тиві.Б�дьтетр�довим�енератором,радоберіть-

сязадодат
овіповноваженнятазавдання,любітьробот�,
оле�,молітьсяна

начальство.Девитонченим��мором,аде
расивим
омпліментомз�ладж�йте

�острі
�ти,підіймайтесвят
овийнастрій.

СКОРПІОНИ,фартовасм��атриває,я
щовипоставилизамет�не
ар`єр-

нийстат�с,автіленнятворчихфантазій–ч�дово,М�задовашихпосл��!Ста-

нетепоп�лярними,реаліз�єтесяя
професіонал,�
ріпившисл�жбов�реп�та-

цію,заробите�рошей.Сімейні�зисвяті.Хочарозбитич�жесерцетр�днощівне

с
ладе,в�реч
�нес
ачіть.

СТРІЛЬЦІ підперехреснимво�немсімейних,сл�жбових,шлюбнихпроблем,

іпересидітиїхво
опінесподівайтеся.Слідборотися,демонстр�ючиблис
�-

чийінтеле
т,винахідливість,силаваша–в�мінніпро
ласти
різьнетрінепо-

роз�міньправильн�стежин�дод�шлюдей.Любітьташан�йтедавніхдр�зів,


оханих,знимивасзв’яз�ють
армічні�зи,ітр�дітьсянабла�ородини.

КОЗЕРОГИ,реалізація
ар’єрнихзад�мівєдоленосниморієнтиром(напів-

тораро
�),�дос
оналюйтесяя
фахівецьнастаром�поприщі іпильн�йте,бо

дов
оланапр�жена
он
�рентнаобстанов
а,дедоситьвпливовіс�перни
имо-

ж�тьвамвстромлятипалиців
олеса.Нала�одж�йтестос�н
из
оле�ами,бла-

�овірними не зан�дними моральними настановами, а щедрою самовіддачею

д�ховних(матеріальних)енер�орес�рсів,�ва�оюіч�йністю.

ВОДОЛІЇ,ладьтезістро�имшефом,працюйте,в
ар’єріпоратрі�мфально�ороз-


віт�,поліпшенняматеріально�остан�,абез�любленоїроботи,я
аєприб�т
овим

джерелом,�рошейнезаробити.Фінансовийстим�лєпот�жнимдви��ном,плюсви

фахівецьширо
о�опрофілю,здатнийтя�тивозаза
іль
ох,тепердоляставить(на

півтораро
�)чер�овезавдання:�ризіть�ранітна�
и,навчайтесяновом�.

РИБИ, ваше “Я”пра�неневід
ладно�осамоствердження,б�тис
різь �пе-

редніхрядах!Я
щоналаштованійтивлобов�ата
�напра�матичн�дійсність,

депан�ютьза
ониматеріальнихінтересів,марностараєтесяізазнаєтефіас
о.

Увасмаєб�тис�вереннийпростір,недост�пнийдляпідст�півзла,деможна

досхоч�насолодж�ватися�любленимизаняттями,д�шевновідпочивати.Зай-

майтесядомашнімипроблемами,опі
�йтесядомочадцями,дітита
оханіпри-

нес�тьнайбільшещастя �

Астролог Любов ШЕХМАТОВА 
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