
Весняне 
оновлення міста
У Києві провели першу в цьому році загальноміську толоку

Найбільше волонтерів пра�

цювало саме у центральній

частині міста, адже тут нако�

пичилась велика кількість по�

бутового сміття. Аби коорди�

нувати дії комунальників та

активістів, був створений спе�

ціальний штаб, до якого увій�

шли всі учасники процесу. А

для зручності весь центр та ву�

лиці були розбиті на блоки, за

кожним з яких закріпили від�

повідального працівника. Тож

волонтери у середмісті Києва

підмітали, збирали сміття, на�

водили лад біля барикад, а та�

кож мили та відчищали стіни

та сходи будівель від написів,

наклейок та сажі. “Ми прий�

шли сюди, аби допомогти на�

вести лад у нашому місті. Ми

багато чого пережили за

останніх три місяці, і я абсо�

лютно переконана: лише ра�

зом зможемо відновити квіту�

чий вигляд середмістя столи�

ці”,— розповіла студентка

Марина. Разом з друзями дів�

чина допомагала наводити лад

у приміщенні Київської

міськдержадміністрації. Аби

полегшити роботу активістам,

було підвезено дві цистерни з

водою з боку майдану Неза�

лежності та Європейської

площі.

Більш складну роботу взяли

на себе столичні комунальни�

ки — вони розчищали місця

скупчення сміття та різнома�

нітної арматури, ліквідовували

бетонні блоки на вулиці Інсти�

тутській та виконували інші

роботи, з якими волонтери не

могли впоратися самотужки.

Усього було задіяно близько 30

самоскидів, 10 навантажувачів,

а в місцях найбільших завалів

працювали трактори. “Ми на�

магалися максимально вивезти

сміття з центру та почистити ті

території, які не пов’язані у

людей з емоціями та пам’яттю

про трагічні події”,— зазначив

заступник голови КМДА Ми�

хайло Костюк.

Крім того, профільні служби

встановили додатково 30 біо�

туалетів у центрі, а для дезін�

фекції території навколо вста�

новлених раніше долучили

спеціальну службу.

До слова, проведені роботи

значно покращили санітарний

стан середмістя столиці. Адже,

за даними Державної санітар�

но�епідеміологічної служби

Києва, у центрі міста одночас�

но перебуває близько 5–10 ти�

сяч осіб, що викликає певні

ризики. Однак наразі ситуація

в середмісті української столи�

ці контрольована.

Зазначимо, що минулого

тижня голова КМДА Володи�

мир Макеєнко підтримав ідею

проведення загальноміського

суботника та доручив долучити

до прибирання всі комунальні

служби та необхідну техніку.

Тоді ж він запевнив — розбира�

ти барикади комунальники не

будуть. “Коли настане час при�

бирати барикади — скажуть

громадяни. Саме Майдан має

це вирішити, а влада дослухає�

ться до його думки”,— відзна�

чив пан Макеєнко.

Голова КМДА і сам долучив�

ся до загальноміської толоки та

разом з небайдужими киянами

та комунальниками допоміг

наводити лад у Бабиному Яру.

У цілому в цей день прибирали

не лише в середмісті столиці, а

й на всій його території. Так, у

Печерському районі близько 2

тисяч осіб спільними зусилля�

ми прибрали 107 га території.

Серед основних локацій —

парк “Хрещатий”, Міський

сад, Маріїнський парк, парк

“Аскольдова могила”, алея

Слави, Печерський та Навод�

ницький парки. З територій

було вивезено 620 м3 побуто�

вих відходів.

В Оболонському районі до

суботника активно долучилися

й навчальні заклади, зокрема

44 загальноосвітні установи, 56

садочків та 13 позашкільних

закладів. Вони прибрали тери�

торії своїх освітніх установ від

пластикових пляшок, пакетів,

іншого сміття.

В тому числі до ладу приво�

дили й прибережну зону Дніп�

ра, а саме пляжі “Передмістна

слобідка”, “Молодіжний”,

“Венеція” та “Центральний”.

У цілому, за інформацією

Департаменту міського благо�

устрою та збереження природ�

ного середовища, учасниками

загальноміської толоки стали

понад 6 тисяч комунальників

та близько 10 тисяч волонтерів.

До прибирання в Києві було

залучено понад 100 одиниць

техніки, у тому числі 40 машин

зосереджено у Шевченківсько�

му районі, 19 — у Печерському.

За інформацією КК “Київ�

автодор”, механізованим спо�

собом було прибрано від піску

та сміття понад 438 км вулич�

но�шляхової мережі міста.

Вручну ж шляховики прибрали

понад 1 117 зупинок громад�

ського транспорту та 136 під�

земних переходів. Загалом із

районів столиці на полігони та

звалища шляховики вивезли

1 558,8 м3 сміття та побутових

відходів, із них близько 1 000

м3 — із центральної частини

міста �

Разом�з��ом�нальни�ами�та�меш�анцями�столиці��часть���с�ботни���взяли��олова�КМДА�Володимир�Ма�еєн�о�та�заст�пни���олови�КМДА

Михайло�Костю�

У Києві запрацювали групи 
психологічної взаємопідтримки
постраждалих під час силового
протистояння

Ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîííîìó öåíòð³ ñîö³àëü-

íèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ çàïðàöþâàëè

ãðóïè âçàºìîï³äòðèìêè äëÿ ïîñòðàæäàëèõ ï³ä ÷àñ

ñèëîâîãî ïðîòèñòîÿííÿ òà ÷ëåí³â ñ³ìåé, ùî ïåðå-

æèëè íàñèëüñòâî. Ãðóïà çáèðàºòüñÿ ùîäåííî î

19.00 çà àäðåñîþ: âóë. Ë. Êóðáàñà, 18-Ã (êîíòàêòí³

òåëåôîíè: 274-74-42; 274-74-20). Öåíòð íàäàº áåç-

êîøòîâíó ïñèõîëîã³÷íó äîïîìîãó.

Çàãàëîì ñòîëè÷í³ ïñèõîëîãè çàçíà÷àþòü, ùî

óñ³ì íàì ïîòð³áíî ïåðåæèòè âòðàòó äðóç³â, ðîäè-

÷³â, çíàéîìèõ òà çðóéíîâàí³ ³ëþç³¿. Ñîö³àëüí³ ïðà-

ö³âíèêè ãîòîâ³ íàäàòè äîïîìîãó óñ³ì, õòî ¿¿ ïîòðå-

áóº, íåçàëåæíî â³ä ïîë³òè÷íèõ ïîãëÿä³â. Àäæå

ãðóïà âçàºìîï³äòðèìêè — öå ïåðåäóñ³ì ëþäè, ÿê³

îá’ºäíàí³ ñï³ëüíîþ ïðîáëåìîþ ÷è êðèçîâîþ ñè-

òóàö³ºþ, ïðîñò³ð, äå ìîæíà ïîãîâîðèòè ïðî ñèòó-

àö³þ, îáãîâîðèòè ñâî¿ ïî÷óòòÿ òà ïåðåæèâàííÿ.

Òàêîæ öå ï³äòðèìêà ó âèð³øåíí³ ïðîáëåì òà ºä-

í³ñòü ó ñõîæ³é ñèòóàö³¿.

Êð³ì òîãî, ïñèõîëîãè ðàäÿòü òèì, õòî ïåðåæè-

âàº ñòðåñ ï³ñëÿ êðèâàâèõ ïîä³é íà Ìàéäàí³, ñï³ë-

êóâàòèñÿ ç ëþäüìè òà ðîçìîâëÿòè ïðî ñâî¿ ïî÷óò-

òÿ, íå òðèìàòè ãîðå â ñîá³. Íå ñë³ä â³äìîâëÿòèñÿ

â³ä äîïîìîãè ³íøèõ �

30 травня для столичних школярів
пролунає “Останній дзвоник”

Ó Äåïàðòàìåíò³ îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîð-

òó ÊÌÄÀ ³íôîðìóþòü, ùî 30 òðàâíÿ 2014 ðîêó

äëÿ ñòîëè÷íèõ øêîëÿð³â ïðîëóíàº îñòàíí³é äçâ³-

íîê.

Ó ïðîô³ëüíîìó äåïàðòàìåíò³ çàçíà÷àþòü, íàðà-

ç³ îïóáë³êîâàíî êàëåíäàð çàâåðøåííÿ 2013—2014

íàâ÷àëüíîãî ðîêó, ó ÿêîìó âèçíà÷åí³ äàòè çàâåð-

øåííÿ íàâ÷àëüíèõ çàíÿòü, ïðîâåäåííÿ ñâÿòà

“Îñòàííüîãî äçâîíèêà”, äåðæàâíî¿ ï³äñóìêîâî¿

àòåñòàö³¿ ó÷í³â 4-õ, 9-õ òà 11-õ êëàñ³â çàãàëüíîîñ-

â³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ì³ñòà Êèºâà òà çîâí³ø-

íüîãî íåçàëåæíîãî îö³íþâàííÿ.

Òàê, äëÿ 4-õ êëàñ³â ï³äñóìêîâà àòåñòàö³ÿ òðèâà-

òèìå ç 14 äî 22 òðàâíÿ, ÄÏÀ äëÿ 9-õ êëàñ³â ðîç-

ïî÷íåòüñÿ 2, à çàâåðøèòüñÿ 16 ÷åðâíÿ �

Прокуратура не допустила 
забудови території 
Олександрівської лікарні

Êè¿âñüêèé àïåëÿö³éíèé àäì³í³ñòðàòèâíèé ñóä,

ï³äòðèìàâøè ïîçèö³þ ñòîëè÷íî¿ ïðîêóðàòóðè, çà-

ëèøèâ áåç çì³í ïîñòàíîâó Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðà-

òèâíîãî ñóäó òà ñêàñóâàâ ð³øåííÿ Êè¿âðàäè ïðî

ïåðåäà÷ó ï³ä çàáóäîâó òåðèòîð³¿ Êè¿âñüêî¿ öåí-

òðàëüíî¿ ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ (Îëåêñàíäð³â-

ñüêà ë³êàðíÿ).

ßê ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó” ó ïðåñ-ñëóæá³ ñòî-

ëè÷íî¿ ïðîêóðàòóðè, ó 2004 ðîö³ ð³øåííÿì Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêðàäè ä³ëÿíêà íà ïåðåòèí³ âóëèöü Ìå÷-

íèêîâà òà Øîâêîâè÷íî¿, ÿêà çíàõîäèëàñü ó ïî-

ñò³éíîìó êîðèñòóâàíí³ ìåäè÷íîãî çàêëàäó, áóëà

ïåðåäàíà â îðåíäó îäíîìó ç³ ñòîëè÷íèõ òîâàðèñòâ

äëÿ áóä³âíèöòâà äâîõ æèòëîâèõ áóäèíê³â, îô³ñíî-

ãî öåíòðó òà ìåäè÷íîãî êîìïëåêñó.

Ó ïîäàëüøîìó Êè¿âðàäà ïåðåäàëà ä³ëÿíêó ³íø³é

áóä³âåëüí³é êîìïàí³¿ ç³ çì³íîþ ¿¿ ö³ëüîâîãî ïðè-

çíà÷åííÿ, à ñàìå äëÿ áóä³âíèöòâà òîðãîâåëüíî-

îô³ñíîãî ðîçâàæàëüíîãî öåíòðó.

Îäíàê, ÿê âñòàíîâèëà ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà,

âêàçàí³ ð³øåííÿ, à òàêîæ óêëàäåí³ íà ¿õ ï³äñòàâ³

äîãîâîðè îðåíäè çåìë³, íå â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì

çåìåëüíîãî òà ì³ñòîáóä³âíîãî çàêîíîäàâñòâà.

Äî òîãî æ âêàçàíà çåìåëüíà ä³ëÿíêà çíàõîäèòü-

ñÿ íà òåðèòîð³¿ îõîðîííî¿ çîíè ïàì’ÿòêè ³ñòîð³¿

íàö³îíàëüíîãî çíà÷åííÿ, íà ÿê³é çàáîðîíÿºòüñÿ

çä³éñíþâàòè áóäü-ÿêå áóä³âíèöòâî.

Çâàæàþ÷è íà âèÿâëåí³ ïîðóøåííÿ, ïðîêóðàòó-

ðîþ ñòîëèö³ áóëî çàÿâëåíî ïîçîâ ïðî ñêàñóâàííÿ

ïðîòèïðàâíèõ ð³øåíü Êè¿âðàäè.

Ñóäàìè ïåðøî¿ òà àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³é ïîçîâ-

í³ âèìîãè ïðîêóðàòóðè âèçíàíî çàêîííèìè òà çà-

äîâîëåíî ó ïîâíîìó îáñÿç³ �

Íîâèíè

Олена ЗАРЕЦЬКА
“Хрещатик”

П
ерший день весни, 1 березня, співпав у
столиці й з першим масштабним приби�
ранням території міста. До ініціативи не�
байдужих киян та волонтерів активно до�

лучилися й комунальники міста. Активісти приче�
пурили центральну частину столиці та не забули
про його околиці. Всього ж до першого загально�
міського прибирання долучилися десятки тисяч
небайдужих мешканців та комунальників.
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Нормативно
правові та інші акти органів місцевого самоврядування
ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Випуск № 21 (1290)

ВІВТОРОК,
4 березня
2014 року

Хрещатик 2 4 березня 2014 року

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Максименко Наталії Василівні 
на вул. Миколи Островського, 5
а 

у Дарницькому районі м. Києва 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд
Рішення Київської міської ради № 590/10078 від 13 листопада 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Максименко Наталії Василівні на вул. Миколи Островського, 5
а у Дарниць

кому районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом
України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної
та комунальної власності", пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самовряду

вання в Україні", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и� �ромадянці�Ма�симен�о�Наталії� Васи-

лівні�на�в�л.�Ми�оли�Островсь�о�о,�5-а���Дар-

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

щею� 0,02� �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-20480).

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 
громадянці Белей Галині Зеновіївні 

на вул. Лісній, 14
а 
у Дарницькому районі м. Києва 

для будівництва індивідуального гаража
Рішення Київської міської ради № 588/10076 від 13 листопада 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Белей Галині Зеновіївні на вул. Лісній, 14
а у Дарницькому районі м. Києва та
додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України "Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно

сті", 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��ромадянці�Белей�Галині�Зеновіївні�на

в�л.�Лісній,�14-а���Дарниць�ом��районі�м.�Ки-

єва� орієнтовною� площею� 0,01� �а� (земельна

ділян�а��ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва)� �� власність�для�б�дів-

ництва� індивід�ально�о� �аража�з�ідно�з�пла-

ном-схемою�(додато��до�рішення)�(К-20686).

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 громадянці 
Гармаш Юлії Юліївні 

у пров. Новонародному, 9
у Солом'янському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування об'єкта
транспортної інфраструктури (проїзд)

Рішення Київської міської ради № 593/10081 від 13 листопада 2013 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки громадянці Гармаш Юлії Юліївні у пров. Новонародному, 9 у Солом'янському районі 
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому

нальної власності", пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Ук

раїні", Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и��ромадянці�Гармаш�Юлії�Юліївні���пров.

Новонародном�,� 9� �� Солом'янсь�ом�� районі

м.� Києва� орієнтовною� площею� 0,01� �а� (зе-

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

торіальної��ромади�міста�Києва)�в�дов�остро-

�ов�� оренд�� на� 10� ро�ів� для� б�дівництва� та

обсл��ов�вання�об'є�та�транспортної�інфрас-

тр��т�ри� (проїзд)� з�ідно� з� планом-схемою

(додато��до�рішення)�(К-19821).

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 
громадянці Нєсвєтовій Надії Миколаївні 
у приватну власність земельної ділянки 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд 

на вул. Лазурній, 46 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 589/10077 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

Нєсвєтовій� Надії� Ми�олаївні� для� б�дівниц-

тва� і� обсл��ов�вання� житлово�о� б�дин��,

�осподарсь�их� б�дівель� та� спор�д� на� в�л.

Лаз�рній,�46���Голосіївсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�(справа�А-15524).

2.�Передати��ромадянці�Нєсвєтовій�Надії

Ми�олаївні,� за� �мови� ви�онання� п�н�т�� 3

цьо�о� рішення,� �� приватн�� власність� зе-

мельн�� ділян��� площею� 0,0674� �а� (�адас-

тровий� номер� 8000000000:90:051:0075)

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

�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�та�спо-

р�д� на� в�л.� Лаз�рній,� 46� �� Голосіївсь�ом�

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

власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва.

3.�Громадянці�Нєсвєтовій�Надії�Ми�олаїв-

ні:

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� до-

зволом� на� ви�онання� б�дівельних� робіт,

одержаними� в� �становленом�� за�онодав-

ством�поряд��.

3.3.�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".

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

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

н�ючих� інженерних� мереж� та� спор�д,� що

знаходяться�в�межах�земельної�ділян�и.

3.6.�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� 24.06.2010� № 19-7804� та� Головно�о

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

30.04.2013�№ 1499.

3.7.�Ви�онати�роботи�з�інженерної�під�о-

тов�и�території�по�захист�� її�від�підтоплен-

ня� та� затоплення� повеневими� водами,� по-

�одивши�їх���встановленом��поряд��.

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

�и,�що�право�приватної�власності�на�землю

може�б�ти�припинено���випад�ах,�передба-

чених�статтями�140,�143�Земельно�о��оде�-

с��У�раїни.

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

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

питань� земельних� відносин,� містоб�д�ван-

ня�та�архіте�т�ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

Про відмову в продажу 
земельної ділянки товариству 

з обмеженою відповідальністю "Планета
Авто" 
на перетині вулиць Амурської 

та Сумської у Голосіївському районі м. Києва 
та надання дозволу на опрацювання 

можливості продажу цієї земельної ділянки 
на земельних торгах

Рішення Київської міської ради № 648/10136 від 13 листопада 2013 року
Відповідно до статей 9, 127, частини п'ятої статті 128, статей 134
136 Земельного кодексу України, пункту

34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та враховуючи те, що
на земельній ділянці немає об'єктів нерухомого майна, які перебувають у власності ТОВ "Планета
Авто",
Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити�в�продаж��земельної�ділян�и

товариств�� з� обмеженою� відповідальністю

"Планета-Авто"�для�б�дівництва�та�сомотор-

но�о�пар���на�перетині�в�лиць�Ам�рсь�ої� та

С�мсь�ої���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва.

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

�онавчо�о� ор�ан�� Київсь�ої� місь�ої� ради

(Київсь�ої� місь�ої� державної� адміністрації)

ор�аніз�вати� повернення� товариств�� з� об-

меженою� відповідальністю� "Планета-Авто"

авансово�о� внес��,� сплачено�о� в� рах�но�

оплати�ціни� земельної� ділян�и� на� перетині

в�лиць� Ам�рсь�ої� та� С�мсь�ої� �� Голосіїв-

сь�ом��районі�м.�Києва�відповідно�до���оди

від�22.12.2005�№ 140,���с�мі�120148,91��рн

(сто�двадцять�тисяч�сто�соро��вісім��ривень

91��опій�а)�(справа�Є-1206).

3.� Надати� Департамент�� земельних� ре-

с�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

ради� (Київсь�ої� місь�ої� державної� адмініс-

трації)�дозвіл:

3.1.� На� опрацювання� земельної� ділян�и

на�перетині�в�лиць�Ам�рсь�ої�та�С�мсь�ої��

Голосіївсь�ом�� районі� м.� Києва,� я�а� може

б�ти�виставлена�на�земельні�тор�и.

3.2.�На�розроблення�до��ментації�із�зем-

ле�строю�та�іншої�до��ментації,�передбаче-

ної�за�онодавством�У�раїни,�необхідної�для

під�отов�и�зазначеної�земельної�ділян�и�до

продаж��на�земельних�тор�ах.



ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Хрещатик 34 березня 2014 року

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Соколовській Інні Олегівні 
на вул. Бродівській, 207
а 

у Голосіївському районі м. Києва 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд
Рішення Київської міської ради № 591/10079 від 13 листопада 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Соколовській Інні Олегівні на вул. Бродівській, 207
а у Голосіївському районі
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому

нальної власності", пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про поновлення товариству 
з обмеженою відповідальністю "ФСВ" 
договору оренди земельної ділянки
для будівництва багатоповерхового 

житлового будинку з підземним паркінгом 
на вул. Юності у Дніпровському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 635/10123 від 13 листопада 2013 року

Відповідно до статті 33 Закону України "Про оренду землі" та враховуючи лист
звернення товариства з
обмеженою відповідальністю "ФСВ" від 11.04.2013 № КОП
0003, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про поновлення товариству 
з обмеженою відповідальністю "АСМА
КРИМ" 

договору оренди земельної ділянки 
для експлуатації та обслуговування існуючого

адміністративно
офісного будинку
і для будівництва готельно
житлового комплексу 

з об'єктами громадського призначення 
та підземним паркінгом на вул. Львівській, 18 (літ. Б) 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 640/10128 від 13 листопада 2013 року

Відповідно до статті 33 Закону України "Про оренду землі" та враховуючи лист
звернення товариства з
обмеженою відповідальністю "Асма
Крим" від 02.10.2012 № 88, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

мельної� ділян�и� від� 18.10.2007� № 75-6-

00363�площею�1,1581��а�(�адастровий�номер

8000000000:75:179:0037),���ладений�між�Ки-

ївсь�ою�місь�ою�радою�та�товариством�з�об-

меженою� відповідальністю� "АСМА-КРИМ"

для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�існ�ючо-

�о� адміністративно-офісно�о� б�дин��� і� для

б�дівництва��отельно-житлово�о��омпле�с��з

об'є�тами��ромадсь�о�о�призначення�та�під-

земним�пар�ін�ом�на�в�л.�Львівсь�ій,�18�(літ.

Б)���Святошинсь�ом��районі�м.�Києва�на�під-

ставі� рішення� Київсь�ої� місь�ої� ради� від

14.06.2007�№ 870/1531�"Про�передач��това-

риств�� з� обмеженою� відповідальністю� "АС-

МА-КРИМ"�земельної�ділян�и�для�е�спл�ата-

ції� та� обсл��ов�вання� існ�ючо�о� адміністра-

тивно-офісно�о� б�дин��� та� для� б�дівництва

�отельно-житлово�о� �омпле�с�� з� об'є�тами

�ромадсь�о�о� призначення� та� підземним

пар�ін�ом� на� в�л.� Львівсь�ій,� 18� (літ.� "Б")� �

Святошинсь�ом��районі�м.�Києва"�(справа�№

А-20828).

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

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

ної� ділян�и� від� 18.10.2007� № 75-6-00363,

підля�ає�приведенню���відповідність�до�норм

за�онодавства.

3.� Товариств�� з� обмеженою� відповідаль-

ністю�"АСМА-КРИМ"���місячний�термін�нада-

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

�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

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

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

дання�додат�ової���оди�про�поновлення�до-

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

18.10.2007�№ 75-6-00363.

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

4.�Департамент��земельних�рес�рсів�ви-

�онавчо�о� ор�ан�� Київсь�ої� місь�ої� ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації):

4.1.�Проінформ�вати�товариство�з�обме-

женою� відповідальністю� "Планета-Авто"

про�прийняття�цьо�о�рішення.

4.2.� Вжити� ор�анізаційних� заходів,� по-

в'язаних�з�під�отов�ою�та�проведенням�зе-

мельних�тор�ів�з�продаж��земельної�ділян-

�и� на� перетині� в�лиць� Ам�рсь�ої� та� С�м-

сь�ої���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва,�від-

повідно�до�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

5.�Департамент��містоб�д�вання�та�архі-

те�т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації)� при� по�одженні� прое�т�� земле-

�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и

забезпечити� надання� Департамент�� зе-

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

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

жавної� адміністрації)� містоб�дівних� �мов� і

обмежень� щодо� заб�дови� вищезазначеної

земельної�ділян�и.

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

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

питань� земельних� відносин,� містоб�д�ван-

ня�та�архіте�т�ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

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

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

лян�и� �ромадянці� Со�оловсь�ій� Інні� Оле�івні

на� в�л.� Бродівсь�ій,� 207-а� �� Голосіївсь�ом�

районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,10��а

(земельна�ділян�а��ом�нальної�власності� те-

риторіальної� �ромади� міста� Києва)� �� влас-

ність� для�б�дівництва� і� обсл��ов�вання�жит-

лово�о� б�дин��,� �осподарсь�их� б�дівель� та

спор�д�з�ідно�з�планом-схемою�(додато��до

рішення)�(К-19886).

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

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

мельної� ділян�и� від� 15.05.2008� № 66-6-

00475� площею� 0,1973� �а� (�адастровий� но-

мер� 8000000000:66:138:0009),� ��ладений

між� Київсь�ою� місь�ою� радою� та� товари-

ством�з�обмеженою�відповідальністю�"ФСВ"

на� підставі� рішення� Київсь�ої� місь�ої� ради

від� 29.03.2007� № 411/1072� "Про� передач�

товариств�� з� обмеженою� відповідальністю

"ФСВ"� земельної� ділян�и� для� б�дівництва

ба�атоповерхово�о�житлово�о�б�дин���з�під-

земним�пар�ін�ом�на�в�л.�Юності���Дніпров-

сь�ом��районі�м.�Києва"�(справа�А-20701).

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

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

мельної� ділян�и� від� 15.05.2008� № 66-6-

00475,�підля�ає�приведенню���відповідність

до�норм�за�онодавства.

3.�Товариств��з�обмеженою�відповідаль-

ністю� "ФСВ"� �� місячний� термін� надати� до

Департамент��земельних�рес�рсів�ви�онав-

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

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

менти,� визначені� за�онодавством,� для

��ладання�додат�ової���оди�про�поновлен-

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

15.05.2008�№ 66-6-00475.

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

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

місь�ої�ради�з�питань�земельних�відносин,

містоб�д�вання�та�архіте�т�ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

Про відмову фізичній особі — 
підприємцю Мельник Надії Іванівні

у передачі в оренду земельної ділянки для будівництва, 
експлуатації та обслуговування дитячого кафе 

на вул. Булгакова у Святошинському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 653/10141 від 13 листопада 2013 року
Розглянувши клопотання фізичної особи — підприємця Мельник Надії Іванівни від 30.03.2005 про надан


ня в оренду земельної ділянки на вул. Булгакова у Святошинському районі м. Києва для будівництва, екс

плуатації та обслуговування дитячого кафе та додані документи, на виконання постанови Святошинського
районного суду м. Києва від 13.01.2009 у справі № 2а
38/09, враховуючи те, що відповідно до частини дру

гої статті 124 Земельного кодексу України передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у держав

ній або комунальній власності, здійснюється за результатами проведення земельних торгів, крім випадків,
встановлених частинами другою, третьою статті 134 цього Кодексу, керуючись статтями 9, 123, 124 Земель


ного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити���передачі�в�оренд��земельної

ділян�и�фізичній�особі —�підприємцю�Мель-

ни��Надії� Іванівні�на�в�л.�Б�л�а�ова���Свято-

шинсь�ом�� районі�м.� Києва� площею�0,01� �а

для� б�дівництва,� е�спл�атації� та� обсл��ов�-

вання�дитячо�о��афе�(А-20520).

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 внесення змін 
у додаток 5 до рішення Київської міської ради 

від 02 грудня 2010 року № 284/5096 
"Про питання комунальної власності 
територіальної громади міста Києва"

Рішення Київської міської ради № 475/9963 від 13 листопада 2013 року
Відповідно до статті 7 Закону України "Про столицю України — місто
герой Київ", пункту 30 статті 26 За


кону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи листи комунального підприємства
"Житлосервіс "Куренівка" від 30 квітня 2013 року № 369, № 370, № 371 та технічні паспорти, виготовлені Ки

ївським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна,
з метою уточнення відомостей про комунальне майно територіальної громади міста Києва Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�в�додато��5�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої� ради� від� 02� �р�дня� 2010� ро��

№ 284/5096�"Про�питання��ом�нальної�влас-

ності� територіальної� �ромади� міста� Києва"

зміни,�що�додаються.

2.� 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�№ 475/9963

Зміни у додаток 5 до рішення Київської міської ради 
від 02 грудня 2010 року № 284/5096 

"Про питання комунальної власності територіальної 
громади міста Києва"

Позиції�60,�125�та�161�розділ��1.1.�А�"ЖИТЛОВИЙ�ФОНД"�таблиці�5�"ЖИТЛОВЕ�ГОСПОДАР-

СТВО"�додат�а�5�до�рішення�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

60. ЖИЛИЙ
БУДИНОК

ШТ. 10310563 2125 136,10 1 1867,72 727,69 ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА,
36)Б

125. ЖИЛИЙ 
БУДИНОК

ШТ. 10310487 2008,8 0,00 1 1504,26 646,77 ВУЛ. МУКАЧІВСЬКА, 4/7

161. ЖИЛИЙ 
БУДИНОК

ШТ. 10310505 2052,1 0,00 1 1352,92 582,90 ВУЛ. ПОПОВА, 4/2



ÄÎÊÓÌÅÍÒÄÎÊÓÌÅÍÒ

Хрещатик 4 4 березня 2014 року

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

громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 505/9993 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 комунального
майна", Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ

ської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, враховуючи протокол засідання постійної комісії Ки

ївської міської ради з питань власності від 28 березня 2013 року № 145, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

мади� міста� Києва� без� проведення� �он��рс�

з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�рішення.

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

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

поряд��� до�овір� оренди� 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�№ 505/9993

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

без проведення конкурсу

Про передачу в оренду 
без проведення конкурсу нежитлових приміщень 

комунальної власності територіальної громади 
міста Києва

Рішення Київської міської ради № 504/9992 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 комунального
майна", Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ

ської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, враховуючи протокол засідання постійної комісії Ки

ївської міської ради з питань власності від 13 травня 2013 року № 148, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про передачу в оренду нежитлових приміщень 
комунальної власності територіальної громади 

міста Києва єдиному претенденту 
на право оренди

Рішення Київської міської ради № 474/9962 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 комунального
майна", Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ

ської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою ефективного використання нежитлових при

міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи те, що за результатами
вивчення попиту на об'єкт оренди подано одну заяву, протоколи засідань постійної комісії Київської місь

кої ради з питань власності від 15 травня 2012 року № 118 та від 01 серпня 2012 року № 124, 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.� 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�Киє-

ва�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�№�474/9962

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

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ ) КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЕССАРАБСЬКИЙ РИНОК"

1 ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬ)
НІСТЮ "ЕЛІ)АМІ"
Форма власності
) приватна
Форма фінансу)
вання ) госпроз)
рахункова

БЕССАРАБ)
СЬКА ПЛ.,
№ 2
Шевченків)
ський ра)
йон,
НБк ) 4)по)
верховий,
ринок
Площа, 
кв. м )
10217.70

КАФЕ, ЯКЕ
НЕ ЗДІЙ)
СНЮЄ ПРО)
ДАЖ ТОВА)
РІВ ПІДАК)
ЦИЗНОЇ
ГРУПИ

1 поверх
Площа, 
кв. м )
129.80

8 % 167,34 21720,47 2 роки 364
дні. За умо)
ви укладан)
ня охорон)
ного дого)
вору на
пам'ятку з
відповідним
органом
охорони
культурної
спадщини

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

Адреса об'єкта
нерухомості

Призначення, ха)
рактеристика об'єк)
та оренди та орен)
дована площа, 
кв. м

Ставка
орендної
плати

Строк, на
який уклада)
ється договір
оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ ) ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ — УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ ТА ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ДНІП)
РОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

1 КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ
ТВОРЧОЇ СПІЛКИ "АСО)
ЦІАЦІЯ ДІЯЧІВ ЕСТРАД)
НОГО МИСТЕЦТВА
УКРАЇНИ"
Форма власності — при)
ватна
Форма фінансування —
госпрозрахункова

АЛМА)АТИН)
СЬКА ВУЛ., 109
Площа, кв. м —
4368,00

РОЗМІЩЕННЯ ГРО)
МАДСЬКОЇ ОРГАНІ)
ЗАЦІЇ У СФЕРІ КУЛЬ)
ТУРИ І МИСТЕЦТВА
(розміщення прав)
ління)
1 поверх
Площа, кв. м —
20,00

1 грн. на рік 2 роки 364 дні

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

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

��рс��нежитлові�приміщення��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�з�ід-

но�з�додат�ом�до�цьо�о�рішення.

2.�Солом'янсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

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

поряд���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�ра-

ди�з�питань�власності.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�13.11.2013�№ 504/9992

Нежитлові приміщення комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, які передаються 

в оренду без проведення конкурсу
№ п/п Повна назва орендаря,

його форма власності та
форма фінансування

Адреса та
характеристика
об'єкта нерухо)
мості

Призначення, ха)
рактеристика об'єк)
та оренди та орен)
дована площа, 
кв. м

Ставка
орендної
плати

Строк, на
який уклада)
ється договір
оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ ) СОЛОМ’ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ — КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ З УПРАВЛІННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЖИТЛОВОГО ФОНДУ" СОЛОМ'ЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

1 ЧЛЕН КИЇВСЬКОЇ ОРГА)
НІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ ХУДОЖНИКІВ
УКРАЇНИ КОСТЕРЄВА
ЮЛІЯ ЄВГЕНІВНА
Форма власності — при)
ватна
Форма фінансування —
госпрозрахункова

НОВГОРОД)
СЬКА, № 3
Солом'янський
район,
ЖБк — 16)повер)
ховий,
адміністративне
Площа, кв. м —
246.20

ТВОРЧА МАЙСТЕР)
НЯ
тех. поверх
Площа, кв. м —
45.60

1 грн. на рік 2 роки 364 дні

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Про зарахування до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва 

дорожніх об'єктів
Рішення Київської міської ради № 472/9960 від 13 листопада 2013 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України,
пункту 31 частини першої статті 26, частин другої, п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самовряду

вання в Україні", враховуючи звернення комунальної корпорації "Київавтодор" від 15 лютого 2013 року
№ 27
12
05/157, у зв'язку з закінченням виконання робіт "Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації на про

їзній частині на перетині вулиць Олени Теліги та Копилівської" Київська міська  рада

ВИРІШИЛА:
1.�Зарах�вати�до��ом�нальної�власності�те-

риторіальної� �ромади� міста� Києва� дорожні

об'є�ти�з�ідно�з�перелі�ом,�зазначеним���до-

дат���до�цьо�о�рішення.

2.� За�ріпити� на� праві� �осподарсь�о�о�

відання� за� �ом�нальним� підприємством

"Шляхово-е�спл�атаційне� �правління� по� ре-

монт��та��триманню�автомобільних�шляхів�та

спор�д�на�них�Подільсь�о�о�район�"�м.�Києва

дорожні�об'є�ти,�зазначені���п�н�ті�1�цьо�о�рі-

шення,�з�ідно�з�додат�ом�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

від�13.11.2013�№ 472/9960

Перелік
об'єктів, що зараховуються до комунальної власності територіальної

громади міста Києва та закріплюються на праві господарського відання 
за комунальним підприємством "Шляхово
експлуатаційне управління 

по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них 
Подільського району м. Києва" у зв'язку із закінченням виконання робіт

"Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації на проїзній частині на перетині
вулиць Олени Теліги та Копилівської"

№ п/п Найменування об'єктів Балансова вартість, грн.

1 2 3

Дорожні об'єкти: 2837925,22

1. Відновлене дорожнє покриття — 1387,6 кв. м, в тому числі:
— проїзна частина — 1174,0 кв. м, 

— тротуари — 213,6 кв. м

2575197,22
262728,00



Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 54 березня 2014 року

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

претенденту на право оренди
Рішення Київської міської ради № 456/9944 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 комунального
майна", Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ-
ської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою ефективного використання нежитлових при-
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи, що за результатами ви-
вчення попиту на об'єкт оренди подано одну заяву, протокол засідання постійної комісії Київської міської
ради з питань власності від 4 грудня 2012 року № 136, 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.
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 № 456/9944

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

єдиному претенденту на право оренди

Про затвердження переліку нежитлових приміщень 
комунальної власності територіальної громади міста Києва,

право оренди яких виборюється на конкурсних засадах
Рішення Київської міської ради № 469/9957 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 комунального
майна", Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ-
ської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою ефективного використання нежитлових при-
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва, враховуючи те, що за результатами ви-
вчення попиту на об'єкт оренди подано заяви більше, ніж від одного претендента, та протокол засідання по-
стійної комісії Київської міської ради з питань власності від 13 травня 2013 року № 148, Київська міська ра-
да

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити перелі нежитлових примі-
щень ом нальної власності територіальної
ромади міста Києва, право оренди я их ви-
борюється на он рсних засадах, з ідно з
додат ом до цьо о рішення.
2. Департамент ом нальної власності м.

Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ра-
ди (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
забезпечити встановленом поряд прове-
дення он рс на право оренди нежитлових
приміщень ом нальної власності територі-
альної ромади міста Києва, перелі я их за-
тверджений з ідно з п н том 1 цьо о рішення.

3. Департамент ом нальної власності м.
Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції) за рез льтатами проведення он рс
ласти в становленом поряд до овір

оренди.
4. 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 № 469/9957

ПЕРЕЛІК 
нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади

міста Києва, право оренди яких виборюється на конкурсних засадах

Додато
до рішення Київсь ої місь ої ради

від 13.11.2013 № 479/9967

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
характеристика
об'єкта нерухомості

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

Ставка
оренд�
ної
плати

Ставка
оренд�
ної
плати
без
ПДВ у
грн за
1 кв. м

Місячна
оренд�
на
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 � УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДАРНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ

1 ФІЗИЧНА ОСОБА �
ПІДПРИЄМЕЦЬ
ІВАНОВ ВІТАЛІЙ
ВОЛОДИМИРОВИЧ
Форма власності �
приватна 
Форма
фінансування �
госпрозрахункова

ВУЛ.
ТРОСТЯНЕЦЬКА, 19
Дарницький район,
НБк � 4�
поверховий,
загальноосвітня
школа N 291 
Площа, кв. м �
12710,14

РОЗМІЩЕННЯ
ФІЗКУЛЬТУРНО�
СПОРТИВНОГО
ЗАКЛАДУ
Підвал 
Площа, кв. м �
258,97

3 % 10,96 2838,43 2 роки
364 дні

№
п/п

Об'єкт оренди Строк
оренди

Цільове
призначення

Орендна
ставка у %

Стартова
орендна
плата за 1
кв. м, грн

Розмір стартової
місячної орендної
плати за перший
місяць оренди,
грн

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

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ N 8

Станом на 01.02.2013

1. Вул. Кондратюка, 8,
корп. 1 загальна
площа 227,00 кв. м (1
поверх)

2 роки
364 дні

Їдальня, що не
здійснює продаж
товарів
підакцизної
групи

8 % 51,15 11612,00

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 № 457/9945 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 комунального
майна", Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ-
ської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою ефективного використання нежитлових при-
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи протокол засідання по-
стійної комісії Київської міської ради з питань власності від 04 грудня 2012 року № 136, Київська міська ра-
да

ВИРІШИЛА:

1. Надати в оренд нежитлові приміщення
ом нальної власності територіальної рома-
ди міста Києва без проведення он рс з ід-
но 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

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

претенденту на право оренди
Рішення Київської міської ради № 479/9967 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 комунального
майна", Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ-
ської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою ефективного використання нежитлових при-
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва, враховуючи те, що за результатами ви-
вчення попиту на об'єкт оренди подано одну заяву, та протокол засідання постійної комісії Київської місь-
кої ради з питань власності від 30 жовтня 2012 року № 133, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Передати в оренд нежитлове примі-

щення ом нальної власності територіальної
ромади міста Києва єдином претендент на
право оренди з ідно з додат ом до цьо о рі-
шення.
2. Печерсь ій районній в місті Києві дер-

жавній адміністрації ласти в становленом
поряд до овір оренди нежитлово о примі-
щення ом нальної власності територіальної

ромади міста Києва з ідно з п н том 1 цьо-
о рішення.
3. Контроль за ви онанням ціло 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 № 457/9945

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

№
п/п

Повна назва орендаря, його
форма власності та форма
фінансування

Адреса та
характеристика
об'єкта нерухомості

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

Оренд�
на
плата

Строк, на
який
укладається
договір
оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ � ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ НЕЖИТЛОВОГО
ФОНДУ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА"

1 ПРОКУРАТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО
РЕГІОНУ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА
ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ У
ВОЄННІЙ СФЕРІ
Форма власності � державна 
Форма фінансування � бюджетна

ПОЛІСЬКА, № 28
Дарницький район,
ЖБк � 5�поверховий
Площа, кв. м �
591,60

БЮДЖЕТНА
УСТАНОВА 
1 поверх 
Площа, кв. м �
539,80

1 грн
на рік

2 роки 364
дні

№
п/п

Повна назва
орендаря, його
форма власності та
форма
фінансування

Адреса та
характеристика
об'єкта нерухомості

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

Ставка
оренд�
ної
плати

Ставка
оренд�
ної
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 � ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 6 4 березня 2014 року

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ПЕЧЕРСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ

1. ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СПОТ � ПЛЮС"
Форма власності �
приватна 
Форма
фінансування �
госпрозрахункова

П. Лумумби, 14/21 
Печерський район 
НБ � 4�поверховий
СШ № 47 
Площа, кв. м �
12073,00

РОЗМІЩЕННЯ
ФІЗКУЛЬТУРНО�
СПОРТИВНИХ
ЗАКЛАДІВ,
ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКИХ
СПРЯМОВАНА НА
ОРГАНІЗАЦІЮ ТА
ПРОВЕДЕННЯ
ЗАНЯТЬ РІЗНИМИ
ВИДАМИ СПОРТУ
спортзал  
Площа, кв. м �
495,40

3 % 25,60 614,40 грн.
Пн. 17.00 �
19.00 
Ср. 17.00 �
19.00
Пт. 17.00 �
19.00 
6 годин на
тиждень

2 роки
(пого�
динно)

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

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 № 482/9970 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 комунального
майна", Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ-
ської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, враховуючи протокол засідання постійної комісії Ки-
ївської міської ради з питань власності від 11 червня 2013 року № 152, 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.
2. Департамент ом нальної власності

м. Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь-
ої ради (Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації) ласти в становленом поряд
до овір оренди нежитлових приміщень о-

м нальної власності територіальної ромади
міста Києва з ідно з п н том 1 цьо о рішен-
ня.
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

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

міста Києва
Рішення Київської міської ради № 499/9987 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 комунального
майна", Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ-
ської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, враховуючи протокол засідання постійної комісії Ки-
ївської міської ради з питань власності від 04 грудня 2012 року № 136, 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. Департамент ом нальної власності

м. Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь-
ої ради (Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації) ласти в становленом поряд
до овір оренди нежитлових приміщень о-

м нальної власності територіальної ромади
міста Києва з ідно з п н том 1 цьо о рішен-
ня.
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 № 482/9970

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

Додато
до рішення Київсь ої місь ої ради

від 13.11.2013 № 500/9988

ПЕРЕЛІК
нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади

міста Києва, які передаються в оренду без проведення конкурсу

Додато
до рішення Київсь ої місь ої ради

від 13.11.2013 № 499/9987

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

№
п/п

Повна назва орендаря, його
форма власності та форма
фінансування

Адреса та
характеристика
об'єкта нерухомості

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

Оренд�
на
плата

Строк, на
який
укладається
договір
оренди

1 2 3 4 5 6

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

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

1 КИЇВСЬКА МІСЦЕВА ОРГАНІЗАЦІЯ
МІЖНАРОДНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ 
МІЖНАРОДНА ЛІГА "МАТЕРІ І
СЕСТРИ � МОЛОДІ УКРАЇНИ" 
Форма власності � приватна 
Форма фінансування � благодійні
внески

ШЕВЧЕНКА ТАРАСА
БУЛЬВ., № 3, ЛІТ. А 
Шевченківський
район, 
НБк � 4�поверховий,
адміністративне
Площа, кв. м �
4493.40

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ
ДІЯЛЬНІСТЬ З
ПРОВЕДЕННЯ
КУЛЬТУРНИХ
ЗАХОДІВ 
Площа, кв. м �
42.00

1 грн.
на рік

2 роки 364
дні. За
умови
укладання
охоронного
договору на
пам'ятку з
відповідним
органом
охорони
культурної
спадщини.

№
п/п

Повна назва орендаря, його форма
власності та форма фінансування

Адреса та
характеристика
об'єкта нерухомості

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

Оренд�
на
плата
Ставка
оренд�
ної
плати

Строк, на
який
укладається
договір
оренди

1 2 3 4 5 6

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

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"

1 ЧЛЕН КИЇВСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ 
ОЛІЙНИК МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ
Форма власності � приватна 
Форма фінансування �
госпрозрахункова

ПУШКІНСЬКА, №
8, ЛІТ. В
Шевченківський
район, 
НБк � 1�поверховий
Площа, кв. м �
386.20

РОЗМІЩЕННЯ
МАЙСТЕРНІ
ЧЛЕНА
КИЇВСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ
УКРАЇНИ
� 50.00
� 29.40
1 поверх 
Площа, кв. м �
79.40

1 грн на
рік

4 %

2 роки 
354 дні

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

міста Києва
Рішення Київської міської ради № 500/9988 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 комунального
майна", Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ-
ської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, враховуючи протокол засідання постійної комісії Ки-
ївської 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. Департамент ом нальної власності

м. Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь-
ої ради (Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації) ласти в становленом поряд
до овори оренди нежитлових приміщень о-

м нальної власності територіальної ромади
міста Києва з ідно з п н том 1 цьо о рішен-
ня.
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

№
п/п

Повна назва
орендаря, його
форма власності та
форма
фінансування

Адреса та
характеристика
об'єкта нерухомості

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

Ставка
оренд�
ної
плати

Ставка
оренд�
ної
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 � ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"

ЧЛЕН КИЇВСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ
УКРАЇНИ
КУДРЯВЧЕНКО
ГЕОРГІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
Форма власності �
приватна  
Форма
фінансування �
госпрозрахункова

БОРИСОГЛІБСЬКА,
№ 5, ЛІТ. В  
Подільський район,  
НБк � 2�поверховий, 
адміністративне,
підвал, 
мансарда
Реконструкція (ріш.
КМР від 24.06.2004
№ 322/1532, ріш.
КМР від 15.03.2007
№ 266/927, ріш.
КМР від 23.04.2009
№ 338/1394)  
Площа, кв. м �
461.30

МАЙСТЕРНЯ
ХУДОЖНИКА  

� 50.00

27.80
мансарда
Площа, кв. м �
77.80

1 грн.
на рік

4 %

1 грн.
на рік

32,23

1 грн. на
рік

896,11

до
початку
рекон�
струкції,
але не
більше
ніж 2
роки
364 дні

ЧЛЕН КИЇВСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ
УКРАЇНИ
КУДРЯВЧЕНКО
ОЛЕКСАНДР
ГЕОРГІЙОВИЧ
Форма власності �
приватна 
Форма
фінансування �
госпрозрахункова

БОРИСОГЛІБСЬКА,
№ 5, 
ЛІТ. В  
Подільський район,  
НБк � 2�поверховий, 
адміністративне, 
підвал, 
мансарда
Реконструкція (ріш.
КМР від 24.06.2004
№ 322/1532, ріш.
КМР від 15.03.2007
№ 266/927, ріш.
КМР від 23.04.2009
№ 338/1394)  
Площа, кв. м �
461.30

МАЙСТЕРНЯ
ХУДОЖНИКА  

� 50.00

� 26.00

2 поверх
Площа, кв. м �
76.00

1 грн.
на рік

4 %

1 грн.
на рік

32,23

1 грн. на
рік

838,08

до
початку
рекон�
струкції,
але не
більше
ніж 2
роки
364 дні



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 74 березня 2014 року

Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної власності територіальної
громади міста Києва, що передані до сфери управління Деснянської районної в місті

Києві державної адміністрації, єдиному претенденту на право оренди
Рішення Київської міської ради № 460/9948 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 комунального майна", Положення про оренду майна територіальної громади міста Ки.
єва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою ефективного використання нежитлових примі.
щень 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 11 лютого 2013 року № 141, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Передати в оренд нежитлові приміщення ом нальної

власності територіальної ромади міста Києва єдином претен-
дент на право оренди з ідно з додат ом до цьо о рішення.
2. Деснянсь ій районній в місті Києві державній адміністра-

ції ласти в становленом поряд до овір оренди нежитло-
вих 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 по-

стійн омісію Київсь ої місь ої ради з питань власності.

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

З додатком до рішення Київради можна ознайомитися в секретаріаті Київради

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

Департамент ом нальної власності м. Києва ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) повідомляє про продаж на а ціоні об'є та
приватизації — нежилих приміщень за альною площею
296,60 в. м на в л. П ш інсь ій, 24, літ. "А"

Назва об'є та: Нежилі приміщення за альною площею 296,60 в.м

Адреса: м. Київ, в л. П ш інсь а, 24, літ. "А".

Балансо трим вач: 217,30 в. м переб ває на балансі
ом нально о підприємства "Кер юча дире ція Шевчен івсь о о
район ", 79,30 в. м переб ває на балансі ом нально о
підприємства по триманню зелених насаджень Шевчен івсь о о
район м. Києва.

Відомості про об'є т приватизації:

Нежилі приміщення за альною площею 296,60 в. м.

Ціна об'є та без ПДВ — 1 718 859 (один мільйон сімсот
вісімнадцять тисяч вісімсот п'ятдесят дев'ять) ривень.

ПДВ — 343 771 (триста соро три тисячі сімсот сімдесят одна)
ривня 80 опійо .

Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 2 062 630 (два
мільйони шістдесят дві тисячі шістсот тридцять) ривень 80 опійо .

С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни з
рах ванням ПДВ — 206 263 (двісті шість тисяч двісті шістдесят три)
ривні 08 ривень.

УМОВИ ПРОДАЖУ:

1. Утримання об'є та та приле лої території в належном
санітарно-технічном стані.

2. Всі витрати, пов'язані з ладанням до овор півлі — продаж
об'є та приватизації, йо о нотаріальним посвідченням та
реєстрацією права власності на об'є т, бере на себе по пець.

3. Переможцю а ціон протя ом п'яти робочих днів з дня
проведення а ціон сплатити на ористь Товарної біржі "Перша
ніверсальна біржа "У раїна" біржовий збір розмірі, що не
перевищ є 5 % від ціни продаж об'є та, я ий встановлюється
біржею.

4. А ціон б де проведено 25 березня 2014 ро .

Місце проведення а ціон : 03150, м. Київ, в л. Горь о о, б д. 172,
15-й поверх, Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа "У раїна".
Почато о 10.00.

5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 03150,
м. Київ, в л. Горь о о, б д. 172, 15-й поверх, Товарна біржа "Перша
ніверсальна біржа "У раїна", в понеділо — четвер з 9.00 до 18.00,
в п'ятницю та передсвят ові дні — з 9.00 до 17.00, обідня перерва з
13.00 до 14.00. Кінцевий термін прийняття заяв — три дні до дати
проведення а ціон .

6. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ,
сплач ється на рах но № 26004160029 в АТ "Райффайзен Бан
Аваль", од бан : 380805, од ЄДРПОУ: 35252391, отрим вач:
Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа "У раїна".

7. Грошові ошти в розмірі — ривень, що становлять 10 відсот ів
від почат ової ціни об'є та приватизації, вносяться на рах но
№ 26004160029 в АТ "Райффайзен Бан Аваль", од бан : 380805,
од ЄДРПОУ: 35252391, отрим вач: Товарна біржа "Перша
ніверсальна біржа "У раїна".

8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові
ошти.

9. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою:
м. Київ, в л. П ш інсь а, 24, літ. "А".

10. Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 03150,
м. Київ, в л. Горь о о, б д. 172, 15-й поверх, Товарна біржа "Перша
ніверсальна біржа "У раїна", тел. (044) 362-64-53, (094) 927-34-53.

Ком нальне підприємство Київсь ої місь ої ради
"Теле омпанія "Київ" зв'яз із проведенням позачер о-
вих виборів Президента У раїни 25 травня 2014 ро пові-
домляє про встановлені розцін и вартості одиниці ефірно о
час для розміщення передвиборної а ітації андидатів на
пост Президента У раїни.

БО БФ "Назарянин"
Повідомляє, що 18 березня об 11.00 за адресою:

м. Київ, в л. Ст дентсь а, б д. 3, Шевчен івсь ом
районі б д ть проводитися роботи із за ріплення межовими
зна ами поворотних точо меж земельної ділян и в нат рі.

Просимо власни а або представни а власни а с міжної
ділян и — дире тора ТОВ "ТОВ Б дінвест" Артем'єва Сер ія
Львовича б ти прис тнім при ви онанні даних робіт.

Просимо приб ти всіх с міжних земле орист вачів (земле-

власни ів) для ознайомлення з встановленими межами зе-

мельної ділян и по в л. Набережно-Корч ватсь а, 35. За ре-

з льтатом встановлення і по одження меж земельної ділян и

б де с ладений відповідний а т. На ви онання і ознайомлен-

ня подано до КМДА. Місце проведення: в л. Набережно-Кор-

ч ватсь а, 35, 10.03.14, о 10.00.

Втрачене свідоцтво про право власності на житло, видане відпо-
відно до розпорядження № 32155 за адресою: м. Київ, в л. Тростя-
нець а, б д. 6, в. 291 на ім'я Кри нова Дмитра Оле сандровича та
Кри нова Оле сандра Володимировича, вважати недійсним.

Втрачен печат Ком нально о підприємства по
триманню зелених насаджень Голосіївсь о о район
вважати недійсною. Код ЗКПО: 03359799.

Втрачений ст дентсь ий вито Київсь о о професійно-
педа о ічно о оледж імені Антона Ма арен а, відділення
"Правознавство", на ім'я Несин Альони Сер іївни вважати
недійсним.

Час виход Вартість 1 се . ( рн)
(з рах ванням ПДВ)

06.00-17.00 5,31
17.00-23.00 5,31
23.00-06.00 5,31

Втрачені ори інали до ментів Політичної партії, а саме:
1. Стат т та Про рам ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПРО-

БУДЖЕННЯ", зареєстровані Міністерством юстиції
У раїни на аз № 1495/5 від 04 вересня 2008 ро ,

2. Свідоцтво № 154-п.п. про реєстрацію ПОЛІТИЧНОЇ
ПАРТІЇ "ПРОБУДЖЕННЯ",

3. Свідоцтво про реєстрацію стр т рно о творення
Політичної партії — Львівсь ої обласної ор анізації
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПРОБУДЖЕННЯ" № 314, від
04 листопада 2009 p., видане ГУЮ Львівсь ій обл.,

4. Свідоцтво про реєстрацію стр т рно о творення
Політичної партії — Хар івсь ої обласної ор анізації
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПРОБУДЖЕННЯ"№ 202-пп, від
07 вересня 2009 p., видане ГУЮ Хар івсь ій обл.,

5. Свідоцтво про реєстрацію стр т рно о творення
Політичної партії — Одесь ої обласної ор анізації
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПРОБУДЖЕННЯ" № 272, від
22 листопада 2009 p., видане ГУЮ Одесь ій обл.,

6. Свідоцтво про реєстрацію стр т рно о творення
Політичної партії — Тернопільсь ої обласної ор а-
нізації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПРОБУДЖЕННЯ"
№ 132, від 26 жовтня 2009 p., видане ГУЮ Тер-
нопільсь ій обл.,

7. Свідоцтво про реєстрацію стр т рно о творення
Політичної партії — Чер ась ої обласної ор анізації
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПРОБУДЖЕННЯ" № 150, від 28
жовтня 2009 p., видане ГУЮ Чер ась ій обл.,

8. Свідоцтво про реєстрацію стр т рно о творення
Політичної партії — За арпатсь ої обласної ор аніза-
ції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПРОБУДЖЕННЯ" № 113, від
20 жовтня 2009 p., видане ГУЮ За арпатсь ій обл.,

9. Свідоцтво про реєстрацію стр т рно о творення
Політичної партії — Волинсь ої обласної ор анізації
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПРОБУДЖЕННЯ" № 149, від
20 жовтня 2009 p., видане ГУЮ Волинсь ій обл.,

10. Свідоцтво про реєстрацію стр т рно о творення
Політичної партії — Дніпропетровсь ої обласної ор-

анізації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПРОБУДЖЕННЯ"
№ 366, від 11 вересня 2009 p., видане ГУЮ Дніп-
ропетровсь ій обл.,

11. Свідоцтво про реєстрацію стр т рно о творення
Політичної партії — Донець ої обласної ор анізації
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПРОБУДЖЕННЯ" № 154, від
29 вересня 2009 p., видане ГУЮ Донець ій обл.,

12. Свідоцтво про реєстрацію стр т рно о творення
Політичної партії —Ми олаївсь ої обласної ор аніза-
ції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПРОБУДЖЕННЯ" № 237, від
16 вересня 2009 p., видане ГУЮ Ми олаївсь ій
обл.,

13. Свідоцтво про реєстрацію стр т рно о творення
Політичної партії —Житомирсь ої обласної ор аніза-
ції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПРОБУДЖЕННЯ" № П-181-
09, від 05 жовтня 2009 p., видане ГУЮ Житомир-
сь ій обл.,

14. Свідоцтво про реєстрацію стр т рно о творення
Політичної партії — Вінниць ої обласної ор анізації
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПРОБУДЖЕННЯ" № 114, від
16 листопада 2009 p., видане ГУЮ Вінниць ій обл.,

15. Свідоцтво про реєстрацію стр т рно о творення
Політичної партії — Полтавсь ої обласної ор анізації
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПРОБУДЖЕННЯ" № 174, від
21 вересня 2009 p., видане ГУЮ Полтавсь ій обл.,

16. Свідоцтво про реєстрацію стр т рно о творення
Політичної партії — С мсь ої обласної ор анізації
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПРОБУДЖЕННЯ" № 32, від
18 вересня 2009 p., видане ГУЮ Львівсь ій обл.,

17. Свідоцтво про реєстрацію стр т рно о творення
Політичної партії — Кримсь ої респ блі ансь ої ор а-
нізації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПРОБУДЖЕННЯ" № 181,
від 11 вересня 2009 p., видане ГУЮМіністерства юс-
тиції У раїни в Автономній Респ бліці Крим,

18. Свідоцтво про реєстрацію стр т рно о творення
Політичної партії — Київсь ої обласної ор анізації

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПРОБУДЖЕННЯ" № 166, від
30 жовтня 2009 p., видане ГУЮ Київсь ій обл.,

19. Свідоцтво про реєстрацію стр т рно о творення
Політичної партії — Хмельниць ої обласної ор аніза-
ції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПРОБУДЖЕННЯ" № 111,
від 19 листопада 2009 p., видане ГУЮ Хмельниць-
ій обл.,

20. Свідоцтво про реєстрацію стр т рно о творення
Політичної партії — Ал штинсь ої місь ої ор анізації
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПРОБУДЖЕННЯ" № 154, від
12 люто о 2010 p., видане Ал штинсь им місь им
правлінням юстиції Міністерства юстиції У раїни в
Автономній Респ бліці Крим,

21. Свідоцтво про реєстрацію стр т рно о творення
Політичної партії — Ал п інсь ої місь ої ор анізації
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПРОБУДЖЕННЯ" № 224, від
12 люто о 2010 p., видане Ялтинсь им місь им п-
равлінням юстиції Міністерства юстиції У раїни в Ав-
тономній Респ бліці Крим,

22. Свідоцтво про реєстрацію стр т рно о творення
Політичної партії — Ялтинсь ої місь ої ор анізації
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПРОБУДЖЕННЯ" № 225, від
12 люто о 2010 p., видане Ялтинсь им місь им п-
равлінням юстиції Міністерства юстиції У раїни в Ав-
тономній Респ бліці Крим,

23. Свідоцтво про реєстрацію стр т рно о творення
Політичної партії — Са сь ої районної ор анізації
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПРОБУДЖЕННЯ" № 0188, від
22 люто о 2010 p., видане Са сь им місь районним
правлінням юстиції Міністерства юстиції У раїни в
Автономній Респ бліці Крим,

24. Свідоцтво про реєстрацію стр т рно о творення
Політичної партії — Іллічівсь ої місь ої ор анізації ПО-
ЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПРОБУДЖЕННЯ"№ 125, від 25 бе-
резня 2010 p., видане видане ГУЮ Одесь ій обл.

— ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ.

Департамент ом нальної власності м. Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

повідомляє про продаж на а ціоні об'є та приватизації —
нежилих приміщень площею 18,7 в. м на в л. Хрещати , 29/1, літ. "А"

Назва об'є та: Нежилі приміщення площею 18,7 в. м

Адреса: 01001, м. Київ, в л. Хрещати , 29/1, літ. "А".

Балансо трим вач: Ком нальне підприємство "Дире ція з правління нежитловим фондом Печерсь о о район м. Києва".

Відомості про об'є т приватизації:

Нежилі приміщення площею 18,7 в. м.

За інформацією Управління охорони льт рної спадщини, б дино , в я ом розташований об'є т приватизації, занесений до Державно о реєстр
нер хомих пам'ято У раїни я пам'ят а архіте т ри та містоб д вання місцево о значення, охоронний № 487-Кв.

Ціна об'є та без ПДВ — 210 100 (двісті десять тисяч сто) ривень.

ПДВ — 42 020 (соро дві тисячі двадцять) ривень.

Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 252 120 (двісті п'ятдесят дві тисячі сто двадцять) ривень.

С ма рошових оштів в розмірі 10 % від почат ової ціни з рах ванням ПДВ — 25 212 (двадцять п'ять тисяч двісті дванадцять) ривень 00 опійо .

УМОВИ ПРОДАЖУ:

1. Утримання об'є та та приле лої території в належном санітарно-технічном стані.

2. Всі витрати, пов'язані з ладанням до овор півлі — продаж об'є та приватизації, йо о нотаріальним посвідченням та реєстрацією права
власності на об'є т, бере на себе по пець.

3. Переможцю а ціон :

3.1. протя ом п'яти робочих днів з дня проведення а ціон сплатити на ористь Товарної біржі "Перша ніверсальна біржа "У раїна" біржовий збір
розмірі, що не перевищ є 5% від ціни продаж об'є та, я ий встановлюється біржею.

3.2. до ладання до овор півлі — продаж ласти з Управлінням охорони льт рної спадщини Київсь ої місь ої державної адміністрації попередній
до овір про ладання в майб тньом охоронно о до овор на об'є т приватизації.

4. А ціон б де проведено 25 березня 2014 ро .

Місце проведення а ціон : 03680, м. Київ, в л. Горь о о, б д. 172, 15-й поверх, Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа "У раїна". Почато об 11.00.

5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 03680, м. Київ, в л. Горь о о, б д. 172, 15-й поверх, Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа
"У раїна", в понеділо — четвер з 9.00 до 18.00, в п'ятницю та передсвят ові дні — з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Кінцевий термін
прийняття заяв — три дні до дати проведення а ціон .

6. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ, сплач ється на рах но № 26004160029 в АТ "Райффайзен Бан Аваль", од бан :
380805, од ЄДРПОУ: 35252391, отрим вач: Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа "У раїна".

7. Грошові ошти в розмірі — 25 212 ривень, що становлять 10 відсот ів від почат ової ціни об'є та приватизації, вносяться на рах но № 26004160029
в АТ "Райффайзен Бан Аваль", од бан : 380805, од ЄДРПОУ: 35252391, отрим вач: Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа "У раїна".

8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.

9. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 01001, м. Київ, в л. Хрещати , 29/1, літ. "А".

10. Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 03680, м. Київ, в л. Горь о о, б д. 172, 15-й поверх, Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа
"У раїна", тел. (044) 362-90-13, (094) 927-60-13.
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Відповіді на сканворд 

Кольороподіл А2
(формат 660х560 мм)

01034, Київ,
в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети
«Хрещати ».

repro.kreschatic.kiev.ua

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   



ÄÎÇÂ²ËËß
Хрещатик 8 4 березня 2014 року

С
кл

ал
а 

О
кс

ан
а 

БА
РК

ІН
А

Х
ра: написання
жартівливих

віршів

австралійсь а
тварина,

в рита ол ами Р
тит л царя
Ефіопії

(ХІХ—ХХ ст.)

силове
відомство
( р.)

японсь а
національна
боротьба

м зично-
поетичний твір
для сольно о

спів

р.
письменни ,
"Смерть
Со рата"

Е спортивна ра
з м’ячем

амер.
письменни ,
Ноб. премія,
"Пі маліон"

висо а
болотяна

рослина род.
осо ових

Щ положення
Місяця

бо -р йнівни
(інд.)

новозеландсь-
ий птах

мала ділян а
землі (заст.)

А
монарх

і йо о оточення

ча л н

стар. міра
довжини
≈ 4,5 м

стара назва "Б"

деталь
одинни а

Т
бо Сонця
(є ип. міф.)

ора листяних
дерев

вимо а,
пропозиція

історичний
центр Лондона

И
страва з
я ідно о
сироп і
рохмалю

рі а в У раїні,
Польщі,
Білор сії

вели а риба
род. осетрових

помісь зайців
р са а і біля а К

переможниця
он рс раси
"... Європа"

на а про
шляхи і методи

вплив на
еволюцію
людства

Температура +1°С

Атм. тиск 742 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 97 %

Температура +6°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 87 %

Температура +5°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 96 %

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 4 áåðåçíÿ 2014 ðîêó
ранок день вечір
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1750 — ï³ä ÷àñ Ðàäè óêðà¿íñüêî¿
ñòàðøèíè ó Ãëóõîâ³ Êèðèëà Ðîçó-
ìîâñüêîãî îáðàíî ãåòüìàíîì Óê-
ðà¿íè. 

1848 — ó Ôðàíö³¿ ââåäåíî â ä³þ
çàãàëüíå âèáîð÷å ïðàâî äëÿ âñ³õ
÷îëîâ³ê³â. 

1849 — Áóêîâèíó ïðîãîëîøåíî
îêðåìîþ Êîðîííîþ çåìëåþ Àâñ-
òð³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ (ïåðåä òèì âîíà
áóëà ÷àñòèíîþ Êîðîë³âñòâà Ãàëè-
÷èíè òà Âîëîäèìèð³¿). Ãåðöîãñòâî
Áóêîâèíà ïðî³ñíóâàëî äî 1918 ðî-
êó - òîä³ â³äáóâñÿ ðîçïàä Àâñòðî-
Óãîðñüêî¿ ³ìïåð³¿. 

1877 — â "Áîëüøîì" òåàòð³ ó Ìîñ-
êâ³ â³äáóëàñÿ ïðåì'ºðà áàëåòó 
Ï.². ×àéêîâñüêîãî "Ëåáåäèíå îçåðî". 

1980 — Ðîáåðò Ìóãàáå ïåðåì³ã
íà âèáîðàõ ³ ñòàâ ïðåì'ºð-ì³í³ñ-
òðîì êðà¿íè Ç³ìáàáâå. 

1990 — â Á³ëîðóñ³, Ðîñ³¿ òà Óêðà-
¿í³ â³äáóëèñÿ ì³ñöåâ³ òà ðåñïóáë³-
êàíñüê³ âèáîðè, íà ÿêèõ ïåðåìîãó
çäîáóëè ðåôîðìàòîðñüê³ òà íàö³î-
íàë-ïàòð³îòè÷íî íàëàøòîâàí³ êàí-
äèäàòè. 

2007 — íà ïàðëàìåíòñüêèõ âè-
áîðàõ â Åñòîí³¿ ìàéæå 30 òèñÿ÷
âèáîðö³â ïðîãîëîñóâàëè ÷åðåç ²í-
òåðíåò - öå áóâ ïåðøèé ó ñâ³ò³ âè-
ïàäîê âèêîðèñòàííÿ åëåêòðîííîãî
ãîëîñóâàííÿ ó çàãàëüíîíàö³îíàëü-
íîìó ìàñøòàá³

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

У своєму “Твіттері” поліція

зазначила, що папуги не

вповноважені супроводжува�

ти водіїв�новачків, повідом�

ляє directpress.

Поліціянти розповіли, що

машину початківки�автолю�

бительки вони зупинили з

причини перевищення

швидкості. Жінка, чиє ім’я

не оголошено, пред’явила

патрулювальникам тимчасо�

ві документи, та коли згодом

з’ясувалося, що із нею “їде”

лише папуга, пані було ви�

знано порушницею.

Через який час власниці

машини повернуть її транс�

портний засіб, не уточнюєть�

ся. Чи був конфіскований

папуга, не повідомляється.

Куди жінка намагалася доїха�

ти разом із птахою, невідомо.

Згідно із правилами дорож�

нього руху Великої Британії,

водії�початківці не мають

права самостійно кермувати

автомобілем без нагляду па�

сажира, який має чинні пра�

ва і досвід водіння. Також но�

вачки не допускаються на

швидкісні магістралі

Поліція не дозволила водію�початківцю
взяти із собою папугу

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 4 áåðåçíÿ

ОВНИ фонтан ють енер ією, тож не зниж йте ви-
брано о напередодні темп і ви всти нете ба ато чо о
зробити. А переш оди та тр днощі мають психоло іч-
н природ і йд ть із армічно о мин ло о. Це недолі
досвід , небажання дотрим ватися дисципліни, не-
вміння план вати, відс тність терпіння.
ТЕЛЬЦІВ спіх очі є на партизансь ом фронті

справах, що вима ають онфіденційності, диплома-
тичності. Чиніть добропорядно, без л авства та ін-
три , оли в цьом немає на альної потреби. У вас ви-
со ий рейтин і пс вати йо о з метою підс н ти о-
м сь свиню (навіть засл жен ) протипо азано.
БЛИЗНЯТА, дивіться в майб тнє зі світлим опти-

мізмом та прям йте т ди, де амірно: веселій др ж-
ній омпанії поч ватиметеся, я риба воді. Спільність
д ховних інтересів стане ч довим стим лятором я на
ділових, та і сердечних фронтах.
РАКИ, охайтеся з роботою, це ваша М за, я що

нинішня професійна діяльність відповідає по ли
серця, тоді отримаєте ма сим м насолоди від праці й
ар’єра піде в ор . Не від ородж йтеся від ерівниц-
тва, ваші онта ти б д ть плідними.
ЛЕВИ, птах вашо о щастя літає дале о від домів и,

тож оли вдома мало цін ють (насправді то примарли-
ві д м и), не марн йте сил, аби довести свою значи-
мість, а робіть став на дале і раї, там переб вають
шан вальни и вашо о талант .
ДІВ заради дося нення поставленої мети нічим не

заля ати, вони налаштовані на е стрим, отові відваж-
но йти ва-бан , ризи вати. І я що дотрим ватим ть-
ся за он , ретельно з одж ватим ть ожен ро , не
лізтим ть зопал на рожен — переможний фінал
ритичній сит ації вам арантований.
ТЕРЕЗАМ доведеться продемонстр вати еройсь і

я ості і довести не на словах, а на ділі, бла ородним
вчин ом по азати, що на вас можна по ластися. У ра-
зі острих принципових розбіжностей ш айте пороз -
міння, орієнт ючись на досвід с противни а.
СКОРПІОНІВ очі є тр довий аврал, втім, вас це не

заля ає, навпа и — сили приб ватим ть процесі робо-
ти, орієнт йтеся на начальниць і нот и та професійно, з
охотою підтанцьов йте шеф . Ви здатні наполе ливо
тя н ти тр дове ярмо та “ нати іль ість”, одна нині
слід ви он вати завдання на висо ом творчом рівні.
СТРІЛЬЦІ, оді блитися в домі, виходьте на полю-

вання, розчохліть свій са айда і зап с айте ам рні
стріли, вони потраплять в ціль! І хоча романтичні зна-
йомства матим ть швид оплинне захоплення, зате за-
лишать д ші нез ладимий слід.
КОЗЕРОГИ, зосередьтеся на сімейних лопотах,

одна це не повинно заважати роботі, там теж слід
всти ати, адже шефа ви під овпа ом. Я що ви заці-
авлені в затишном поб ті, армонійних стос н ах з
домочадцями, не щемляйте їхніх інтересів, а ртом
обла ородьте домашнє ніздо (по и орите ент зіаз-
мом) заради сімейно о щастя.
ВОДОЛІЇ налаштовані на др желюбний лад, одна

не всіх претендентів на панібратство слід п с ати
свою орбіт . Є заці авленість — жорст о відсійте зер-
на від олю і створіть на свій сма оло однод мців.
РИБИ, дбайливо поставтеся до фінансових запасів,

роші люблять рах но . Я що вже намітили списо ба-
жаних по по і не терпиться побал вати себе, три-
майтеся від не айно о рейд по рамницях. Ще раз
перевірте, чи не залізаєте в ч ж ишеню, чи не за ро-
ж є вам перспе тиві бор ове рабство

Астролог Любов ШЕХМАТОВА 

ГОРОСКОП
н а 4  б е р е з н я

К
ошеня�інвалід уразило своєю волею
до життя: тварина балансує у верти�
кальному положенні, стрибає і грає

попри відсутність передніх лап, передає
Metro. У вересні 2013�го року подружня
пара знайшла в траві крихітне кошеня, у
якого не було передніх лап.

Люди не змогли кинути напризволяще сліпу новона�

роджену тварину і віднесли її до ветеринара.

Поступово кошеня звикло до відсутності передніх

кінцівок і пристосувалося до такого способу життя: ко�

тик так розвивав задні лапи, що навчився використову�

вати їх з метою балансування у вертикальному положен�

ні, стрибків і навіть ігор з сородичами, передає

FedPost.ru.

За словами власників Меркьюрі, життєрадісний вихо�

ванець не переставав їх дивувати, тому вони відмовили�

ся від рішення віддати його “на усиновлення” і прийня�

ли як члена сім’ї. За останні декілька місяців кошеня

значно вдосконалило свої навички завдяки допомозі

люблячих господарів, які навіть створили його власну

фан�сторінку на Facebook

Кошеня�інвалід 
навчилося ходити
на задніх лапах

У
Великій Британії поліція зупинила на ав�
томагістралі машину, за кермом якої пе�
ребувала жінка, яка доти не отримала

постійного водійського посвідчення, а її “паса�
жиром” був сірий папуга. Автомобіль у бри�
танки забрали, оскільки вона не мала права
кермувати без супроводу досвідченого водія
або інструктора.


