
Київ отримав
нового очільника 
Володимир Бондаренко насамперед зосередить свою увагу на
вирішенні першочергових завдань функціонування столиці 

Налагодити чітку та стабіль�

ну роботу у всіх сферах життя

Києва – таке завдання ставить

перед собою новопризначений

голова КМДА Володимир Бон�

даренко. Про це він заявив

учора під час зустрічі із заступ�

никами голови КМДА, голова�

ми районних у м. Києві дер�

жадміністрацій, директорами

департаментів та керівниками

інших структурних підрозділів

і комунальних підприємств.

"Ці два місяці, що залишилися

до виборів мера міста, дуже

специфічні. Адже затівати

якісь масштабні реформи та

отримати перспективу в їх реа�

лізації важко. Нам потрібно за

цей час вирішити об`єктивні

питання, які пов`язані з фун�

кціонуванням міста, забезпе�

чення охорони громадського

порядку", – наголосив пан

Бондаренко та додав, що на�

самперед буде проведена інс�

пекція всіх служб столиці щодо

готовності до можливих вик�

ликів весняної погоди: неочі�

куваних снігопадів, паводку та

інших. 

Ще одне питання, яким опі�

куватиметься новий керівник

міста та яке хвилює киян, – це

доля барикад в середмісті сто�

лиці. Днями хвилю негативної

реакції містян викликала ін�

формація у пресі, що вони мо�

жуть бути знесені. Володимир

Бондаренко такі заяви спрос�

товує та зазначає: всі роботи

виконуватимуться лише після

погодження з людьми, які до

цього часу залишаються на

Майдані, а мова може йти ли�

ше про демонтаж деяких ук�

ріплень. 

"Ми нічого не будемо чіпати

допоки не мине 40 днів від най�

масовіших вбивств на Майдані

Незалежності 20 лютого. Ос�

кільки там кожен камінчик ще

просякнутий кров`ю полеглих.

Ми можемо лише домовлятися

з людьми, які стоять на барика�

дах, про створення так званого

малого периметру. Тому що іс�

нування укріплення на вулиці,

до прикладу, Прорізній, зараз є

не дуже доцільним. Однак хочу

наголосити: насамперед мають

бути знищені морально�етичні

барикади, які сьогодні відділя�

ють людей від влади. Адже така

барикада є в душі кожного гро�

мадянина", – додав пан Бонда�

ренко. 

Саме тому, аби повернути

киянам довіру до держорганів,

новий очільник міста планує

зробити їх більш доступними.

Розпочнуть зі столичних рай�

держадміністрацій. За дору�

ченням Володимира Бонда�

ренка, до РДА спростять дос�

туп киянам. Щодня скарги та

пропозиції містян приймати�

муть заступники голів районів,

а двічі на тиждень – й очільник

райадміністрації. У більш дале�

кій перспективі в місті плану�

ють відновити роботу район�

них рад. 

До слова, проанонсував Во�

лодимир Бондаренко і зміну

низки голів київських РДА та

відмітив, що всі нові призна�

чення на вищі посади в місті

будуть здійснюватися за спів�

праці з люстраційним коміте�

том, що створений при Кабмі�

ні та за погодження киян. 

Щодо призначення своїх

заступників Володимир Бон�

даренко відзначає: відповідно

до нових норм, їх у нього буде

лише два. Перший зам уже

назначений та був представле�

ний керівникам департаментів

та головам районів у п`ятницю,

7 березня. Ним став Богдан Ду�

бас, який з 27�го лютого був

комендантом Майдану. 

Вдасться нове керівництво

міста і до не надто популярних

серед населення заходів. Зок�

рема – перегляду чинних тари�

фів. Володимир Бондаренко

наголошує: мова допоки не йде

про підвищення, а лише про

приведення їх до обґрунтова�

ного рівня. 

Стосовно діяльності Київра�

ди, то тут позиція очільника

міста однозначна – нинішній

депутатський корпус не є легі�

тимним. Однак до виборів буде

проведена низка засідань, аби

забезпечити діяльність міста.

Зокрема депутатський корпус

збереться, аби затвердити ви�

борчі округи �

Серед�своїх�основних�завдань�на�посаді��олови�КМДА�Володимир�Бондарен�о�відмічає:�змін��стр��т�ри�влади,�повернення�довіри��ромадян�

до�держор�анів�та�забезпечення�сталої�роботи�міста�

З початку року столичними 
платниками податків сплачено 
до бюджету 5,8 млрд грн 

Âïðîäîâæ 2014 ðîêó äî çâåäåíîãî áþäæåòó êðà-

¿íè â³ä ñòîëè÷íèõ ïëàòíèê³â íàä³éøëî 5 ìëðä 863

ìëí ãðí ïîäàòêîâèõ ïëàòåæ³â. Â ïîð³âíÿíèõ óìî-

âàõ äî â³äïîâ³äíîãî ïåð³îäó ìèíóëîãî ðîêó íàäõîä-

æåííÿ çá³ëüøèëèñü íà 239 ìëí ãðí, àáî íà 4%. Çà

äâà ì³ñÿö³ öüîãî ðîêó äî äåðæáþäæåòó ñòîëè÷íèì

óïðàâë³ííÿì Ì³íäîõîä³â ìîá³ë³çîâàíî 4 ìëðä 417

ìëí ãðí, ùî, ç óðàõóâàííÿì ñêëàäîâèõ ôàêòîð³â,

íà 108 ìëí ãðí, àáî íà 2%, á³ëüøå çà â³äïîâ³äíèé

ïåð³îä ìèíóëîãî ðîêó.  Çîêðåìà, ñåðåä áþäæåòî-

ôîðìóþ÷èõ ïîäàòê³â òà ïëàòåæ³â äî äåðæáþäæåòó

íàä³éøëî 2 ìëðä 85 ìëí ãðí ïîäàòêó íà äîäàíó

âàðò³ñòü ³ç âèðîáëåíèõ â Óêðà¿í³ òîâàð³â, 1 ìëðä

135 ìëí ãðí ïîäàòêó íà ïðèáóòîê, 822 ìëí ãðí ïî-

äàòêó íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á, 57 ìëí ãðí àêöèç-

íîãî ïîäàòêó ³ç âèðîáëåíèõ ó êðà¿í³ ï³äàêöèçíèõ

òîâàð³â òà ïîíàä 56 ìëí ãðí àêöèçíîãî ïîäàòêó ç

òîâàð³â, óâåçåíèõ â Óêðà¿íó.  Äî áþäæåòó ì³ñòà

Êèºâà çà äâà ì³ñÿö³ öüîãî ðîêó ïëàòíèêè ïîäàòê³â

ñïëàòèëè 1 ìëðä 445 ìëí ãðí, ùî íà 7% - àáî íà 90

ìëí ãðí - á³ëüøå çà â³äïîâ³äíèé ïåð³îä ìèíóëîãî

ðîêó.  Äàí³ íàâåäåí³ áåç âðàõóâàííÿ ïîêàçíèê³â

Êè¿âñüêî¿ ì³æðåã³îíàëüíî¿ ìèòíèö³ Ì³íäîõîä³â �

Прокуратура заявила позов 
про повернення ділянки 
вартістю 30 млн гривень 

Êè¿âñüêà ïðîêóðàòóðà ç íàãëÿäó çà äîäåðæàííÿì

çàêîí³â ó ïðèðîäîîõîðîíí³é ñôåð³ ÷åðåç ñóä âèìà-

ãàº çîáîâ’ÿçàòè ñòîëè÷íó áóä³âåëüíó êîìïàí³þ ïî-

âåðíóòè òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³ çåìåëüíó ä³ëÿíêó

âàðò³ñòþ ïîíàä 30 ìëí ãðí ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéî-

í³ ñòîëèö³.  ßê ïîâ³äîìèëè "Õðåùàòèêó" â ïðåñ-

ñëóæá³ ïðîêóðàòóðè, ó 2007 ðîö³ Êè¿âðàäà óêëàëà

ç ïðèâàòíèì òîâàðèñòâîì äîãîâ³ð îðåíäè 0,9 ãà

çåìë³ íà Áðîâàðñüêîìó ïðîñïåêò³ äëÿ áóä³âíèöòâà

ñïîðòêîìïëåêñó ³ç çàêëàäàìè ãðîìàäñüêîãî õàð÷ó-

âàííÿ. Â³äïîâ³äíî äî óìîâ äîãîâîðó, çâåäåííÿ

îá’ºêòà íà ö³é òåðèòîð³¿ ìàëî çàâåðøèòèñÿ ùå ó

2010 ðîö³.  Âò³ì, â ïîðóøåííÿ ñâî¿õ çîáîâ’ÿçàíü

îðåíäàð äî öüîãî ÷àñó íå ðîçïî÷àâ áóä³âíèöòâî òà

íàâ³òü íå ðîçðîáèâ ïðîåêòíî-äîçâ³ëüíó äîêóìåíòà-

ö³þ.  Çâàæàþ÷è íà íåâèêîíàííÿ çàáóäîâíèêîì

ñâî¿õ çîáîâ’ÿçàíü, ùî ïîðóøóº ³íòåðåñè êèÿí, ÿê³

ó äàíîìó âèïàäêó íåçàêîííî ïîçáàâëåí³ ìîæëè-

âîñò³ åôåêòèâíî òà ðàö³îíàëüíî ðîçïîðÿäæàòèñÿ

çåìëÿìè ñòîëèö³, ïðîêóðàòóðîþ çàÿâëåíî ïîçîâ äî

òîâàðèñòâà ïðî ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà ïîâåðíåííÿ ¿¿ òåðèòîð³àëüí³é

ãðîìàä³.  Íàðàç³ ïîçîâ ïåðåáóâàº íà ðîçãëÿä³ ó Ãîñ-

ïîäàðñüêîìó ñóä³ ì³ñòà Êèºâà �

На туристичній виставці 
в Берліні Україна презентувала
фотографії останніх подій 
у Києві 

Êè¿â ïðåçåíòóâàâ ñâî¿ òóðèñòè÷í³ ìîæëèâîñò³ â

Áåðë³í³ (Í³ìå÷÷èíà), äå â³äáóëàñÿ îäíà ç íàéá³ëü-

øèõ ì³æíàðîäíèõ òóðèñòè÷íèõ âèñòàâîê «ITB Ber-

lin – 2014», íà ÿê³é áóëè ïðåäñòàâëåí³ íàéíîâ³ø³

òåíäåíö³¿ é àêòóàëüí³ ìîæëèâîñò³ òóðèñòè÷íî¿ ³í-

äóñòð³¿.  «Ìè ï³äãîòóâàëè é ïðåäñòàâèëè íà çàãàëü-

íîóêðà¿íñüêîìó ñòåíä³ ïðåçåíòàö³þ ïðî Êè¿â òà

éîãî òóðèñòè÷íèé ïîòåíö³àë. Ó÷àñíèêè âèñòàâêè

òàêîæ ïîáà÷èëè é îö³íèëè êðàñó íàøî¿ ñòîëèö³ ó

ï³äãîòîâëåíèõ â³äåîô³ëüìàõ òà ôîòîìàòåð³àëàõ, àä-

æå ÷èìàëî ïàì’ÿòîê Êèºâà í³÷èì íå ïîñòóïàþòüñÿ

ºâðîïåéñüêèì ³ º ñïðàâæí³ìè ïåðëèíàìè ³ñòîðè÷-

íî¿ ñïàäùèíè. Òàêîæ, âðàõîâóþ÷è îñòàíí³ ïîä³¿,

ùî â³äáóâàëèñÿ â ñòîëèö³, òà óâàãó ñâ³òîâî¿ ãðîìàä-

ñüêîñò³ äî öüîãî ìè ïðåçåíòóâàëè ñâ³òëèíè, ùî â³-

äîáðàæàþòü óæå ñó÷àñíó ³ñòîð³þ Óêðà¿íè, ÿêà º

íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ ºâðîïåéñüêî¿ ñï³ëüíîòè»,

– ðîçïîâ³â çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ìèõàéëî

Êîñòþê.  Â³í òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî Êè¿â íà âèñòàâ-

ö³ ïðåçåíòóº íå ëèøå êóëüòóðíèé ³ àðõ³òåêòóðíèé

òóðèçì, à é ä³ëîâèé. Íà äóìêó çàñòóïíèêà ãîëîâè

ÊÌÄÀ, îñòàíí³é ìàº çíà÷íèé ïîòåíö³àë äëÿ ðîç-

âèòêó â ñòîëèö³ �

Íîâèíè

Олена ЗАРЕЦЬКА
“Хрещатик”

В
же трохи більше, ніж за два місяці, 25 трав�
ня, на виборах кияни матимуть змогу обра�
ти нового мера міста та депутатський кор�
пус Київради. Допоки ж столицею України

керуватиме новопризначений голова КМДА – Воло�
димир Бондаренко. Серед своїх основних завдань
на цій посаді очільник Києва відмічає: зміну 
структури влади, повернення довіри громадян до
держорганів та забезпечення сталої роботи міста. 
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Нормативно
правові та інші акти органів місцевого самоврядування
ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Випуск № 24 (1293)

СЕРЕДА,
12 березня
2014 року

Хрещатик 2 12 березня 2014 року

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС"

2 ТОВАРИСТВО З ОБ�
МЕЖЕНОЮ ВІДПО�
ВІДАЛЬНІСТЮ
"ЕНЕРГО ТРАНС
ГРУП"  
Форма фінансуван�
ня � госпрозрахун�
кова  Форма влас�
ності � приватна

ПАВЛА УСЕНКА, №
7/9, ЛІТ. Г
Дніпровський
район,  НБк � 
2�поверховий
Площа, кв. м �
3941,30

РОЗМІЩЕННЯ
СУБ'ЄКТА ГОС�
ПОДАРЮВАН�
НЯ, ЩО ВИГО�
ТОВЛЯЄ РУХО�
МИЙ СКЛАД
МІСЬКОГО
ЕЛЕКТРОТРАНС�
ПОРТУ 
1 поверх  Пло�
ща, кв. м �
302,00

5 % 13,55 4091,25 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
без
ПДВ за
1 кв. м
у грн

Місячна
орен�
дна
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 � КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "КИЇВАВТОДОР"

1 КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"УЧБОВО�
КУРСОВИЙ
КОМБІНАТ"  

Форма
фінансування �
госпрозрахункова
Форма власності �
комунальна

КАМЕНЄВА
КОМАНДАРМА, №
6, ЛІТ. А
Печерський район,
НБк � 3�поверховий  

Площа, кв. м �
3946,00

ІНШЕ
КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
1 поверх  

Площа, кв. м �
156,20

6 % 50,62 7907,09 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
орендної
плати 
у %

Місячна
орендна
плата у
грн

Строк,
на який
уклада�
ється
договір
оренди

у грн 
за 1 кв. м

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 ТОВАРИСТВО З ОБ�
МЕЖЕНОЮ ВІДПО�
ВІДАЛЬНІСТЮ "БІТЕ�
КО"
Форма власності �
приватна
Форма фінансуван�
ня � госпрозрахун�
кова

ВИБОРЗЬКА, № 38/19
Солом'янський район,
ЖБк � 5�поверховий,
адміністративне,
1�й поверх 
Площа, кв. м � 438.60

РОЗМІЩЕННЯ
ОФІСНИХ
ПРИМІЩЕНЬ
ОРГАНІЗАЦІЙ
ІНШИХ ВИДІВ
ДІЯЛЬНОСТІ
1�й поверх 
Площа, кв. м � 121.50

15 % 13292.25 2 роки
364 дні

109.40

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Додато���

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�13.11.2013�№ 459/9947

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 № 459/9947 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 09 квітня 2013 року № 146, 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.� 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

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

претендентам на право оренди
Рішення Київської міської ради № 511/9999 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 кожен об'єкт оренди подано одну заяву, протокол засідання постійної комісії Київської
міської ради з питань власності від 4 червня 2013 року № 151, Київська 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.�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�ово-

ри�оренди�нежитлових�приміщень��ом�наль-

ної� 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� 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�№ 511/9999

Перелік
нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади

міста Києва, які передаються в оренду єдиним претендентам 
на право оренди

Про продаж земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю “ІПЕТ ЮКРЕЙН” для експлуатації

та обслуговування адміністративної будівлі 
на вул. Івана Кудрі, 1/141 (літ. А) у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 646/10134 від 13 листопада 2013 року
Відповідно до статей 9, 79, 93, 122, 128 Земельного кодексу України, статті 30 Закону України “Про орен


ду землі”, статті 56 Закону України “Про землеустрій”, Закону України “Про Державний земельний ка

дастр”, пункту 3 прикінцевих та перехідних положень Закону України від 06.09.2012 № 5245
VI “Про внесен

ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас

ності”, рішення Київської міської ради від 28.02.2013 № 63/9120 “Про тимчасовий порядок передачі (надан

ня) земельних ділянок у користування або у власність із земель комунальної власності в місті Києві” та роз

глянувши технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�По�одити�поділ�земельної�ділян�и��ом�-

нальної� власності� територіальної� �ромади

міста�Києва�площею�0,0535��а� (�адастровий

номер�8000000000:79:065:0017)�на�в�л.�Івана

К�дрі,�1/141�(літ.�А)���Печерсь�ом��районі�м.

Києва,� я�а�переб�ває�в�оренді� товариства� з

обмеженою�відповідальністю�“ІПЕТ�ЮКРЕЙН”

на�підставі�до�овор��оренди�земельної�ділян-

�и�від�14.06.2013�№ 139�(витя��з�Державно�о

реєстр��речових�прав�на�нер�хоме�майно�про

реєстрацію� іншо�о� речово�о� права� від

14.06.2013�№ 1309270),�на�сформовані�в�ме-

жах��ате�орії�земель�житлової�та��ромадсь�ої

заб�дови� земельні� ділян�и� для� е�спл�атації

та�обсл��ов�вання�адміністративної�б�дівлі�на

в�л.�Івана�К�дрі,�1/141�(літ.�А)���Печерсь�ом�

районі�м.�Києва,�а�саме:

— на�ділян���площею�0,0444��а�(�адастро-

вий�номер�8000000000:79:065:0043);

— на�ділян���площею�0,0091��а�(�адастро-

вий�номер�8000000000:79:065:0044).

2.� Внести� зміни� до� до�овор�� оренди� зе-

мельної�ділян�и�від�14.06.2013�№ 139�(витя�

з�Державно�о�реєстр��речових�прав�на�нер�-

хоме�майно�про�реєстрацію�іншо�о�речово�о

права�від�14.06.2013�№ 1309270),� залишив-

ши�на�5�ро�ів�в�оренді�товариства�з�обмеже-

ною� відповідальністю� “ІПЕТ� ЮКРЕЙН”� зе-

мельн��ділян���площею�0,0091��а�(�адастро-

вий�номер�8000000000:79:065:0044)�для�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�адміністративної

б�дівлі�на�в�л.�Івана�К�дрі,�1/141�(літ.�А)���Пе-

черсь�ом��районі�м.�Києва,�сформован��в�ре-

з�льтаті�поділ��зазначеної���п�н�ті�1�земель-

ної� ділян�и� (�адастровий� номер

8000000000:79:065:0017).

3.� По�одити� звіт� про� е�спертн�� �рошов�

оцін���земельної�ділян�и�на�в�л.�Івана�К�дрі,

1/141�(літ.�А)���Печерсь�ом��районі�м.�Києва.

4.�Затвердити�вартість�земельної�ділян�и��

розмірі�1718701,00��рн�(один�мільйон�сімсот

вісімнадцять�тисяч�сімсот�одна��ривня�00��о-

пійо�)�на�підставі�е�спертної��рошової�оцін�и

(висново��про�рин�ов��вартість�земельної�ді-

лян�и�від�01.03.2013)�(справа�№�Є-1170).

5.�Продати�товариств��з�обмеженою�відпо-

відальністю�“ІПЕТ�ЮКРЕЙН”�земельн��ділян��

�ом�нальної� власності� (�адастровий� номер

8000000000:79:065:0043)� площею� 0,0444� �а

за�1718701,00��рн�(один�мільйон�сімсот�вісім-

надцять�тисяч�сімсот�одна��ривня�00��опійо�)

для� е�спл�атації� та� обсл��ов�вання� адмініс-

тративної� б�дівлі� на� в�л.� Івана� К�дрі,� 1/141

(літ.�А)���Печерсь�ом��районі�м.�Києва.

6.�Затвердити��мови�продаж��товариств��з

обмеженою�відповідальністю�“ІПЕТ�ЮКРЕЙН”

земельної�ділян�и�на�в�л.� Івана�К�дрі,�1/141

(літ.�А)���Печерсь�ом��районі�м.�Києва�(з�ідно

з�додат�ом).

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�під�от�-

вати�в�двотижневий�термін�необхідні�матері-

али�для�оформлення�до�овор����півлі-прода-

ж�� земельної� ділян�и� (�адастровий� номер

8000000000:79:065:0043)� площею� 0,0444� �а

на�в�л.�Івана�К�дрі,�1/141�(літ.�А)���Печерсь�о-

м��районі�м.�Києва�за�ціною�та�на��мовах,�ви-

значених�цим�рішенням.

8.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�“ІПЕТ�ЮКРЕЙН”:

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

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

н�� Київсь�ої� місь�ої� ради� (Київсь�ої� місь�ої
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державної�адміністрації)�до��менти,�визначе-

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

до�овор�� про� внесення� змін� до� до�овор�

оренди� земельної� ділян�и� від� 14.06.2013

№ 139�(витя��з�Державно�о�реєстр��речових

прав�на�нер�хоме�майно�про�реєстрацію� ін-

шо�о� речово�о� права� від� 14.06.2013

№ 1309270).

8.2.�У�ласти�в�двотижневий�термін�до�овір

��півлі-продаж��земельної�ділян�и.

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

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

Земельно�о��оде�с��У�раїни.

9.� Попередити� товариство� з� обмеженою

відповідальністю�“ІПЕТ�ЮКРЕЙН”,�що:

9.1.� Право� власності� на� земельн�� ділян��

переходить� до� по��пця� після� нотаріально�о

посвідчення� до�овор�� ��півлі-продаж�� та

державної�реєстрації�права�власності�по��п-

ця�на�земельн��ділян���відповідно�до�за�оно-

давства� У�раїни� за� �мови� сплати� по��пцем

повної�ціни�земельної�ділян�и,�а�та�ож�пені�(�

разі�наявності)�відповідно�до�вимо��п�н�тів�7,

8�додат�а�до�цьо�о�рішення.

9.2.� Право� власності� на� земельн�� ділян��

може� б�ти� припинено� відповідно� до� статей

140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

архіте�т�ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�13.11.2013�№ 646/10134

УМОВИ 
продажу товариству з обмеженою відповідальністю “ІПЕТ ЮКРЕЙН” 

земельної ділянки на вул. Івана Кудрі, 1/141 (літ. А) у Печерському районі 
м. Києва

1.�Ви�ористов�вати�земельн��ділян���за�ці-

льовим�призначенням.

2.�Забезпечити�вільний�дост�п�до�проданої

земельної� ділян�и� для� �онтролю� за� дотри-

манням� власни�ом� �мов� продаж�� земельної

ділян�и� та� для� про�ладання� нових,� ремонт�

та�е�спл�атації� існ�ючих� інженерних�мереж� і

спор�д,�розміщених���межах�земельної�ділян-

�и.

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

відно� до� рішення� Київради� від� 08.02.2013

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

рі�”.

4.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати�в

�становленом��поряд��.

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

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

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

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

визначеном��за�онодавством�У�раїни.

6.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені���листах�Го-

ловно�о� �правління� містоб�д�вання� та� архі-

те�т�ри�від�18.04.2012�№ 5009/0/18-3/19-12

та�від�09.08.2012�№ 10310/0/18-3/19-12,�Ки-

ївсь�ої� місь�ої� санітарно-епідеміоло�ічної

станції� від� 11.05.2012�№ 2771,� Державно�о

�правління� охорони� нав�олишньо�о� природ-

но�о� середовища� в� м.� Києві� від� 27.04.2012

№ 05-08/3148,�Головно�о��правління�охоро-

ни� ��льт�рної� спадщини� від� 14.05.2012

№ 2841,� Міністерства� ��льт�ри� У�раїни� від

07.05.2012� № 22-991/35� та� від� 05.07.2012

№ 22-1769/35,�Головно�о��правління�земель-

них�рес�рсів�від�16.05.2012�№ 05-8477.

7.� Зарах�вати� до� с�м,� я�і� по��пець� має

сплатити� за� земельн�� ділян��,� аванс� �� с�мі

491414,37� �рн.� (чотириста� дев’яносто� одна

тисяча� чотириста� чотирнадцять� �ривень� 37

�опійо�),� сплачений� відповідно� до� до�овор�

№ 8�від�16.10.2012,�що�підтверджено�платіж-

ним� дор�ченням.� Решта� вартості� земельної

ділян�и���с�мі�1227286,63��рн.�(один�мільйон

двісті� двадцять� сім� тисяч� двісті� вісімдесят

шість��ривень�63��опій�и)�сплач�ється�протя-

�ом�10�бан�івсь�их�днів�від�дня�нотаріально�о

посвідчення�до�овор����півлі-продаж�.

8.� За� �ожний� день� прострочення� платеж�

сплач�ється� пеня� �� розмірі� 0,5� %� від� с�ми

прострочено�о�платеж�.

9.�У�до�оворі���півлі-продаж��земельної�ді-

лян�и�передбачити�п�н�т�про�на�ладення�за-

борони� на� продаж� або� інше� відч�ження� по-

��пцем�земельної�ділян�и�до�повно�о�розра-

х�н���за�неї.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю
“БУДХОЛ” договору оренди земельної ділянки 

для будівництва, експлуатації та обслуговування комплексу 
об’єктів громадського та житлового призначення із внесенням

змін до договору в частині меж земельної ділянки 
на вул. Дегтярівській, 7 — 7
а у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 638/10126 від 13 листопада 2013 року
Розглянувши проект землеустрою щодо підведення земельної ділянки, відповідно до статей 93, 123, 124

Земельного кодексу України, Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо розмежування земель державної та комунальної власності”, статей 30, 33 Закону України “Про орен

ду землі”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

обмеженою� відповідальністю� “БУДХОЛ”� для

б�дівництва,� е�спл�атації� та� обсл��ов�вання

�омпле�с��об’є�тів��ромадсь�о�о�та�житлово-

�о�призначення� (поновлення�до�овор��орен-

ди� земельної� ділян�и� із� внесенням� змін� до

до�овор��в�частині�меж�земельної�ділян�и)�на

в�л.�Де�тярівсь�ій,�7 —�7-а���Шевчен�івсь�о-

м�� районі� м.� Києва� (заява� ДЦ� № 01016-

000105-796-014,�справа�Д-6828).

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

мельної�ділян�и�від�17.11.2004�№ 91-6-00371

площею� 4,1422� �а� (�адастровий� номер

8000000000:91:146:0009),���ладений�між�Ки-

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

меженою�відповідальністю�“БУДХОЛ”�для�б�-

дівництва,� е�спл�атації� та� обсл��ов�вання

�омпле�с��об’є�тів��ромадсь�о�о�та�житлово-

�о�призначення�на�в�л.�Де�тярівсь�ій,�5 —�7,

7-а�та�в�л.�Коперни�а,�12-а,�12���Шевчен�ів-

сь�ом�� районі� м.� Києва� на� підставі� рішення

Київсь�ої� місь�ої� ради� від� 15.04.2004

№ 179/1389�“Про�передач��товариств��з�об-

меженою� відповідальністю� “БУДХОЛ”� зе-

мельної�ділян�и�для�б�дівництва,�е�спл�атації

та� обсл��ов�вання� �омпле�с�� об’є�тів� �ро-

мадсь�о�о�та�житлово�о�призначення�на�в�л.

Де�тярівсь�ій,�5 —�7,�7-а�та�в�л.�Коперни�а,

12-а,�12���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва”.

3.� Внести� зміни� до� до�овор�� оренди� зе-

мельної� ділян�и� від� 17.11.2004� № 91-6-

00371,���ладено�о�між�Київсь�ою�місь�ою�ра-

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

дальністю� “БУДХОЛ”� для� б�дівництва,� е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання��омпле�с��об’є�-

тів� �ромадсь�о�о� та� житлово�о� призначення

на�в�л.�Де�тярівсь�ій,�5 —�7,�7-а�та�в�л.�Ко-

перни�а,� 12-а,� 12� ��Шевчен�івсь�ом��районі

м.�Києва�на�підставі�рішення�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�15.04.2004�№ 179/1389�“Про�пере-

дач��товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю� “БУДХОЛ”� земельної� ділян�и� для� б�дів-

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

пле�с�� об’є�тів� �ромадсь�о�о� та� житлово�о

призначення�на�в�л.�Де�тярівсь�ій,�5 —�7,�7-а

та�в�л.�Коперни�а,�12-а,�12���Шевчен�івсь�о-

м��районі�м.�Києва”,�а�саме:

підп�н�т�2.1�п�н�т��2�до�овор��ви�ласти�в

та�ій�реда�ції:

“2.1.�Об’є�том�оренди�відповідно�до�цьо�о

до�овор��є�земельні�ділян�и�з�та�ими�хара�-

теристи�ами:

— місце�розташ�вання —�на�в�л.�Де�тярів-

сь�ій,� 7 —� 7-а� �� Шевчен�івсь�ом�� районі�

м.�Києва;

— земельна� ділян�а� �адастровий� номер

8000000000:91:146:0001� розміром —�3,6574

(три�цілих�і�шість�тисяч�п’ятсот�сімдесят�чоти-

ри�десятитисячних)��а;

— земельна�ділян�а�в�межах�червоних�ліній

�адастровий� номер� 8000000000:91:146:0002

розміром —�0,5364� (н�ль�цілих� і� п’ять� тисяч

триста�шістдесят�чотири�десятитисячних)��а;

— цільове� призначення� земельної� ділян�и

�адастровий� номер

8000000000:91:146:0001 —�для� б�дівництва,

е�спл�атації� та� обсл��ов�вання� �омпле�с�

об’є�тів� �ромадсь�о�о� та�житлово�о� призна-

чення;

— цільове� призначення� земельної� ділян�и

�адастровий� номер

8000000000:91:146:0002 —� для� е�спл�атації

та� обсл��ов�вання� �омпле�с�� об’є�тів� �ро-

мадсь�о�о�та�житлово�о�призначення”;

підп�н�т�3.1�п�н�т��3�до�овор��ви�ласти�в

та�ій�реда�ції:

“3.1.�До�овір���ладено�стро�ом:

земельної� ділян�и� �адастровий� номер

8000000000:91:146:0001 —� на� 10� ро�ів;� зе-

мельної� ділян�и� в� межах� червоних� ліній� �а-

дастровий�номер�8000000000:91:146:0002 —

на�5�ро�ів”.

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

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

ної�ділян�и�від�17.11.2004�№ 91-6-00371,� та

�мови� до�овор�� підля�ають� приведенню� �

відповідність�до�норм�за�онодавства,�а�до�о-

вір�оренди�ви�ладенню�в�новій�реда�ції�з��ра-

х�ванням� цьо�о� рішення� та� За�он�� У�раїни

“Про�ре��лювання�містоб�дівної�діяльності”.

5.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�“БУДХОЛ”:

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

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

де�с��У�раїни.

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

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

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

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

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

новій�реда�ції�до�овор��оренди�земельної�ді-

лян�и�від�17.11.2004�№ 91-6-00371.

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

ти�в��становленом��поряд��.

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

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

від�07.05.2013�№ 6889/0/12/19-13,�Головно-

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

від�19.09.2013�№ 3544,�Міністерства���льт�ри

У�раїни�від�09.10.2013�№ 3182/10-1/61-13.

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

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

ючих�мереж� і� спор�д,�що�знаходяться�в�ме-

жах�земельної�ділян�и.

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

відно� до� рішення� Київради� від� 08.02.2013

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

рі�”.

5.7.�Земельн��ділян���в�межах�червоних�лі-

ній� ви�ористов�вати� з� обмеженнями� відпо-

відно� до� вимо�� містоб�дівно�о� за�онодав-

ства.

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

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

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

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

143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

архіте�т�ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

Про надання державному підприємству “Льодові Арени” 
права на забудову земельної ділянки 

та укладання договору суперфіцію для будівництва 
спортивного комплексу (тренувальної бази з баскетболу) 

на просп. Генерала Ватутіна у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 654/10142 від 13 листопада 2013 року

Відповідно до статей 9, 1021, 116, 122, 123, 126 Земельного кодексу України, статей 182, 205, 207, 208, 395,
413 — 417, 639 Цивільного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місце

ве самоврядування в Україні”, Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо розмежування земель державної та комунальної власності”, враховуючи Указ Президента України
від 09.02.2012 № 74/2012 “Про заходи щодо підготовки та проведення в Україні фінального турніру чемпіо

нату Європи 2015 року з баскетболу”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.03.2013 № 161
р “Про
затвердження переліку об’єктів будівництва, реконструкції, капітального ремонту спортивних споруд і фіз

культурно
спортивної інфраструктури та організаційних заходів на 2013 рік з підготовки та проведення в
Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу” та від 24.04.2013 № 444
р “Про схва

лення Концепції Державної цільової соціальної програми підготовки та проведення в Україні фінального
турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу”, розглянувши звернення державного підприємства
“Льодові Арени” від 10.10.2013 № 639, з метою забезпечення належної підготовки об’єктів фізкультурно

спортивної індустрії та інфраструктури м. Києва до проведення ігор фінального турніру чемпіонату Європи
2015 року з баскетболу Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.� Надати� з�од�� на� ��ладання� стро�ом� до

31.12.2015� до�овор�� на� право� �орист�вання

земельною�ділян�ою�для�заб�дови�(с�перфі-

цію)�між�Київсь�ою�місь�ою�радою�та�держав-

ним�підприємством�“Льодові�Арени”�для�б�-

дівництва� спортивно�о� �омпле�с�� (трен�-

вальної�бази�з�бас�етбол�)�на�просп.�Генера-

ла�Ват�тіна���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва

на� земельній� ділянці� (�адастровий� номер

8000000000:62:201:0244,� земельна� ділян�а

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

ди�міста�Києва,�право��ом�нальної�власності,

на�я���зареєстровано�в�Державном��реєстрі

речових� прав� на� нер�хоме� майно)� площею

1,53��а,�я�а�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради

від� 02.10.2013� № 117/9705� “Про� передач�

Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та�спор-

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

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

мельної�ділян�и�для�б�дівництва,�е�спл�атації

та�обсл��ов�вання�спортивно�о��омпле�с��на

просп.� Генерала� Ват�тіна� �� Деснянсь�ом�

районі�м.�Києва”�передана���постійне��орис-

т�вання�Департамент��освіти� і�на��и,�молоді

та�спорт��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

трації)� для� б�дівництва,� е�спл�атації� та� об-

сл��ов�вання� спортивно�о� �омпле�с�� на

просп.� Генерала� Ват�тіна� �� Деснянсь�ом�

районі�м.�Києва�(справа�№�А-20917).

2.�Державном��підприємств��“Льодові�Аре-

ни”:

2.1.� Подати� до� Департамент�� земельних

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

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

ції)� до��менти,� визначені� за�онодавством,

для� ��ладення� до�овор�� на� право� �орист�-

вання�земельною�ділян�ою�для�заб�дови�(с�-

перфіцію).

2.2.�У�ласти�з�Київсь�ою�місь�ою�радою�в

письмовій� формі� до�овір� на� право� �орист�-

вання�земельною�ділян�ою�для�заб�дови�(с�-

перфіцію).

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

трації�права�заб�дови�земельної�ділян�и�(с�-

перфіцію)���поряд��,�встановленом��За�оном

У�раїни� “Про� державн�� реєстрацію� речових

прав�на�нер�хоме�майно�та�їх�обтяжень”.

2.4.�Право��орист�вання�земельною�ділян-

�ою� для� заб�дови� (с�перфіцій)� здійснювати

відповідно�до�цільово�о�призначення�земель-

ної�ділян�и.

2.5.�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�”.

2.6.�Майново-правові�питання�виріш�вати�в

�становленом��поряд��.

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

навчо�о� ор�ан�� Київсь�ої�місь�ої� ради� (Київ-
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сь�ої�місь�ої� державної� адміністрації)� забез-

печити�під�отов���прое�т��до�овор��на�право

�орист�вання�земельною�ділян�ою�для�заб�-

дови� (с�перфіцію)� та��з�одження�йо�о� істот-

них��мов�з�державним�підприємством� “Льо-

дові�Арени”.

4.� Попередити� Державне� підприємство

“Льодові�Арени”,�що�право��орист�вання�зе-

мельною�ділян�ою�для�заб�дови�(с�перфіцій)

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

них�статтею�102-1�Земельно�о��оде�с��У�ра-

їни,�статтею�416�Цивільно�о��оде�с��У�раїни,

та� з�ідно� з� �мовами� до�овор�� на� право� �о-

рист�вання�земельною�ділян�ою�для�заб�до-

ви�(с�перфіцію).

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 зарахування до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва закінченого будівництвом

об’єкта комунального призначення
Рішення Київської міської ради № 465/9953 від 13 листопада 2013 року

Відповідно до статей 319, 327, 331 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 13 травня 2013 року
№ 27
10
01/23, у зв’язку із закінченням реконструкції вулиці Сергія Струтинського у Печерському районі м.
Києва (декларація КВ № 14212226915 від 23 листопада 2012 року) Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

риторіальної��ромади�міста�Києва�об’є�ти��о-

м�нально�о�призначення���зв’яз���із�за�інчен-

ням�ре�онстр��ції�об’є�та�“Ре�онстр��ція�в�л.

Сер�ія� Стр�тинсь�о�о� �� Печерсь�ом�� районі

м.� Києва”� з�ідно� з� додат�ом� 1� до� цьо�о� рі-

шення.

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

ання� за� �ом�нальними� підприємствами� об’-

є�ти��ом�нально�о�призначення�з�ідно�з�до-

дат�ом�2�до�цьо�о�рішення.

3.� Передати� �� володіння� та� �орист�вання

п�блічном�� а�ціонерном�� товариств�� “КИЇВ-

ЕНЕРГО”� об’є�ти� �ом�нально�о� призначення

з�ідно�з�додат�ом�3�до�цьо�о�рішення�в�межах

та�на��мовах,�визначених�відповідною���одою.

4.� Дор�чити� Департамент�� �ом�нальної

власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

ної�адміністрації)�спільно�з��ом�нальною��ор-

порацією�“Київавтодор”�забезпечити�переда-

ч����володіння�та��орист�вання�ПАТ�“Київене-

р�о”�об’є�тів��ом�нально�о�призначення,�за-

значених���п�н�ті�3�цьо�о�рішення.

5.� 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��1

до�рішення�Київради

від13.11.2013�№ 465/9953

Перелік 
об’єктів комунального призначення, що зараховуються до комунальної

власності територіальної громади міста Києва у зв’язку із закінченням ре

конструкції об’єкта “Реконструкція вул. Сергія Струтинського у Печерському

районі м. Києва”
№  п/п Найменування об'єктів Балансова вартість, грн

1 2 3

Дорожні об'єкти: 4188062,02

1. Асфальтобетонне покриття проїзної частини � 5240 м2 3214407,45

2. Асфальтобетонне покриття тротуарів � 1465,78 м2 278879,30

3. Направляюча пішохідна огорожа � 306 м 212663,88

4. Камені бортові, БР 300.30.15 � 14 шт. 7954,66

5. Камені бортові, БР 100.30.15 � 8 шт. 1808,64

6. Поребрик БР 100.20.8 � 329,8 шт. 29823,81

7. Камені бортові із вивержених гірських порід, марка 1ГП �
911,2 м

442524,28

Зовнішнє освітлення: 614058,04

1. Опора зовнішнього освітлення металева оцинкована ОМ�1�1 �
17 шт.

303062,74

2. Світильники опор зовнішнього освітлення ЖКУ�150 Онікс � 32
шт.

51609,28

3. Кабель ВВГ 4 х 25 � 0,75 км 102307,50

4. Кабель ВВП 3 х 2,5 � 0,41 км 3353,80

5. Провід ASxSn�4 х 3 5 � 0,15 км 6262,50

6. Трубопровід з труб ПВХ  О 75 мм � 0,526 км 14196,74

7. Колодязі кабельні � 18 шт. 38588,40

8. Щитки ТВ�2 � 16 шт. 6035,36

9. Шафа І�710, комплект "Суго" � 2 шт. 88641,72

Організація дорожнього руху: 123651,24

1. Стійка дорожнього знака � 37 шт. 31875,50

2. Колонка дорожнього знака ММС � 5 шт. 2449,85

3. Знак дорожній трикутний розм. 900 мм � 14 шт. 9446,08

4. Знак дорожній круглий розм. 700 мм � 25 шт. 18586,00

5. Знак дорожній прямокутний розм. 700 х 700 мм � 41 шт. 30460,54

6. Знак дорожній прямокутний розм. 350 х 700 мм � 12 шт. 6624,96

7. Знак дорожній прямокутний розм. 350 х 1050 мм � 12 шт. 7892,28

8. Знак дорожній прямокутний розм. 700 х 1050 мм � 4 шт. 1915,56

9. Знак дорожній прямокутний розм. 400 х 400 мм � 4 шт. 2081,28

10. Знак індивідуального проектування розм. 400 х 1000 мм � 2
шт.

1349,06

11. Знак індивідуального проектування розм. 400 х 1050 мм � 1
шт.

954,63

12. Знак індивідуального проектування розм. 400 х 1200 мм � 1
шт.

1016,64

13. Знак індивідуального проектування розм. 400 х 1300 мм � 1
шт.

1058,55

14. Знак індивідуального проектування розм. 540 х 2500 мм � 1
шт.

1917,07

15. Знак індивідуального проектування розм. 700 х 1900 мм � 4
шт.

6023,24

Кабельні мережі: 154065,04

1. РП210 � опора № 2, кабель АВВГ � 4 х 150 � 127 м 31195,01

2. РП210 � ПВ1249, кабель АВВГ � 4 х 120 � 124 м 22782,52

3. ЗК375/2 � М1, кабель АПВБ � 3 х 120 + 1 х 35 � 33 м �

4. М1 � опора № 7, кабель АВВГ � 4 х 150 � 28 м 6877,64

5. Опора № 2 � опора № 14, провід AsXSn � 4 х 70 � 463 м 59953,87

6. Опора № 9 � ж/б № 29, провід AsXSn � 4 х 25 � 40 м 5896,00

7. Опора № 9 � ж/б № 29/1, провід AsXSn � 4 х 25 � 40 м 5896,00

8. Опора № 12 � ж/б № 17, провід AsXSn � 4 х 25 � 40 м 5896,00

9. Опора № 13 � ж/б № 19/2, провід AsXSn � 4 х 25 � 40 м 5896,00

10. Опора № 14 � ж/б № 19, провід AsXSn � 2 х 16 � 50 м 2418,00

11. Опора № 14 � ж/б № 19/1, провід AsXSn � 2 х 16 � 50 м 2418,00

12. Опора № 14 � ж/б № 21, провід AsXSn � 2 х 16 � 50 м 2418,00

13. Опора № 14 � існ. мережа н/н, провід AsXSn � 2 х 16 � 50 м 2418,00

Всього: 5079836,34

Заступник міського голови 
 секретар Київради Г. Герега

Додато��2

до�рішення�Київради

від�13.11.2013�№�465/9953

Перелік
об'єктів комунального призначення, що закріплюються на праві

господарського відання за комунальними підприємствами у зв'язку із
закінченням реконструкції об'єкта "Реконструкція вул. Сергія Струтинського

у Печерському районі м. Києва"
№
п/п

Підприємства, за якими
закріплюються об'єкти

Найменування об'єктів Балансова
вартість, грн

1 2 3 4

1. Комунальне підприємство
"Шляхово�експлуатаційне
управління по ремонту та
утриманню автомобільних
шляхів та споруд на них"
Печерського району

Дорожні об'єкти: 4188062,02

Асфальтобетонне покриття проїзної частини � 5240 м2 3214407,45

Асфальтобетонне покриття тротуарів � 1465,78 м2 278879,30

Направляюча пішохідна огорожа � 306 м 212663,88

Камені бортові, БР 300.30.15 � 14 шт. 7954,66

Камені бортові, БР 100.30.15 � 8 шт. 1808,64

Поребрик БР 100.20.8 � 329,8 шт. 29823,81

Камені бортові із вивержених гірських порід, марка
1ГП � 911,2 м

442524,28

2. Комунальне підприємство
"Київміськсвітло"

Зовнішнє освітлення: 614058,04

Опора зовнішнього освітлення металева оцинкована
ОМ�1�1 � 17 шт.

303062,74

Світильники опор зовнішнього освітлення ЖКУ�150
Онікс � 32 шт.

51609,28

Кабель ВВГ 4 х 25 � 0,75 км 102307,50

Кабель ВВП 3 х 2,5 � 0,41 км 3353,80

Провід ASxSn � 4 х 35 � 0,15 км 6262,50

Трубопровід з труб ПВХ О  075 мм � 0,526 км 14196,74

Колодязі кабельні � 18 шт. 38588,40

Щитки ТВ�2 � 16 шт. 6035,36

Шафа 1�710, комплект "Суго" � 2 шт. 88641,72

3. Комунальне підприємство
"Київдорсервіс"

Організація дорожнього руху: 123651,24

Стійка дорожнього знака � 37 шт. 31875,50

Колонка дорожнього знака ММС � 5 шт. 2449,85

Знак дорожній трикутний розм. 900 мм � 14 шт. 9446,08

Знак дорожній круглий розм. 700 мм � 25 шт. 18586,00

Знак дорожній прямокутний розм. 700 х 700 мм � 41
шт.

30460,54

Знак дорожній прямокутний розм. 350 х 700 мм � 12
шт.

6624,96

Знак дорожній прямокутний розм. 350 х 1050 мм � 12
шт.

7892,28

Знак дорожній прямокутний розм. 700 х 1050 мм � 4
шт.

1915,56

Знак дорожній прямокутний розм. 400 х 400 мм � 4
шт.

2081,28

Знак індивідуального проектування розм. 400 х 1000
мм � 2 шт.

1349,06



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 512 березня 2014 року

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
Деснянському районному управлінню Головного 

управління Міністерства внутрішніх справ України 
в місті Києві на вул. Теодора Драйзера, 9&б (літ. А) 
у Деснянському районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування адміністративного будинку
Рішення Київської міської ради № 576/10064 від 13 листопада 2013 року 

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки Деснянському районному управлінню Головного управління Міністерства внутрішніх
справ України в місті Києві на вул. Теодора Драйзера, 9&б (літ. А) у Деснянському районі м. Києва та додані
документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, пунктами 4, 6 прикінцевих та перехід&
них положень Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежу&
вання земель державної та комунальної власності”, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення прое т
земле строю щодо відведення земельної ді-
лян и Деснянсь ом районном правлінню
Головно о правління Міністерства вн тріш-
ніх справ У раїни в місті Києві на в л. Теодо-
ра Драйзера, 9-б (літ. А) Деснянсь ом
районі м. Києва орієнтовною площею 0,36 а
(земельна ділян а державної власності) в по-
стійне орист вання для е спл атації та об-
сл ов вання адміністративно о б дин з ід-

но з планом-схемою (додато до рішення) (К-
21962).
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 

Знак індивідуального проектування розм. 400 х 1050
мм � 1 шт.

954,63

Знак індивідуального проектування розм. 400 х 1200
мм � 1 шт.

1016,64

Знак індивідуального проектування розм. 400 х 1300
мм � 1 шт.

1058,55

Знак індивідуального проектування розм. 540 х 2500
мм � 1 шт.

1917,07

Знак індивідуального проектування розм. 700 х 1900
мм � 4 шт.

6023,24

Всього: 4925771,30

Додато 3
до рішення Київради

від 13.11.2013 ро № 465/9953

Перелік
об'єктів комунального призначення, що передаються у володіння та

користування публічному акціонерному товариству "Київенерго" у зв'язку
із закінченням реконструкції об'єкта "Реконструкція вул. Сергія

Струтинського у Печерському районі м. Києва"

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

1 2 3

Кабельні мережі: 154065,04

1. РП210 � опора № 2, кабель АВВГ � 4 х 150 � 127 м 31195,01

2. РП210 � ПВ1249, кабель АВВГ � 4 х 120 � 124 м 22782,52

3. 3К375/2 � М1, кабель АПВБ � 3 х 120 + 1 х 35 � 33 м �

4. М1 � опора № 7, кабель АВВГ � 4 х 150 � 28 м 6877,64

5. Опора № 2 � опора № 14, провід AsXSn � 4 х 70 � 463 м 59953,87

6. Опора № 9 � ж/б № 29, провід AsXSn � 4 х 25 � 40 м 5896,00

7. Опора № 9 � ж/б № 29/1, провід AsXSn � 4 х 25 � 40 м 5896,00

8. Опора № 12 � ж/б № 17, провід AsXSn � 4 х 25 � 40 м 5896,00

9. Опора № 13 � ж/б № 19/2, провід AsXSn � 4 х 25 � 40 м 5896,00

10. Опора № 14 � ж/б № 19, провід AsXSn � 2 х 16 � 50 м 2418,00

11. Опора № 14 � ж/б № 19/1, провід AsXSn � 2 х 16 � 50 м 2418,00

12. Опора № 14 � ж/б № 21, провід AsXSn � 2 х 16 � 50 м 2418,00

13. Опора № 14 � існ. мережа н/н, провід AsXSn � 2 х 16 � 50 м 2418,00

Всього: 154065,04

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

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

громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 466/9954 від 13 листопада 2013 року 

Відповідно до частини третьої статті 78 Господарського кодексу України, пункту 30 частини першої стат&
ті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, підпункту 16.1.12
пункту 16.1 розділу 16 Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від
25 грудня 2008 року № 1051/1051, рішення Київської міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 “Про за&
твердження Порядку списання основних засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної
власності територіальної громади міста Києва”, враховуючи клопотання підприємств, установ та організа&
цій, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Дозволити дочірньом підприємств по
е спл атації та ремонт житлово о фонд та
об’є тів соціально-поб тово о призначення
“ЕКОС” п блічно о а ціонерно о товариства
“Холдин ова омпанія “Київмісь б д”, това-
риств з обмеженою відповідальністю “ВІТ-

плюс”, дочірньом підприємств “ГРАНД
ПЛАЗА”, державном територіально- ал зе-
вом об’єднанню “Південно-Західна залізни-
ця”, ом нальном підприємств “Спецжит-
лофонд”, п блічном а ціонерном товари-
ств “КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА”, товариств з об-

Додато
до рішення Київради

від 13.11.2013 ро № 466/9954

ПЕРЕЛІК
основних засобів, які належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва, та дозвіл на демонтаж 
та списання шляхом ліквідації яких надається

меженою відповідальністю “БІЛДІНГ ІНВЕСТ
ГРУП” та п блічном а ціонерном товари-
ств “Холдин ова омпанія “Київмісь б д” де-
монт вати інженерні мережі, зазначені до-
дат до цьо о рішення, після б дівництва но-
вих інженерних мереж, введення їх в е спл -
атацію та безоплатної передачі цих об’є тів
до ом нальної власності територіальної ро-
мади міста Києва встановленом поряд
з ідно з чинним за онодавством.
2. П блічном а ціонерном товариств “АК

“Київводо анал”, п блічном а ціонерном
товариств “Київ аз” та п блічном а ціонер-
ном товариств “Київенер о”:
2.1. Забезпечити збереження інженерних

мереж, я і підля ають демонтаж , та не до-
п стити їхньої лі відації до ви онання дочір-
нім підприємством по е спл атації та ремон-
т житлово о фонд та об’є тів соціально-по-
б тово о призначення “ЕКОС” п блічно о а -
ціонерно о товариства “Холдин ова омпанія
“Київмісь б д”, товариством з обмеженою

відповідальністю “ВІТ-плюс”, дочірнім підпри-
ємством “ГРАНД ПЛАЗА”, державним терито-
ріально- ал зевим об’єднанням “Південно-
Західна залізниця”, ом нальним підприєм-
ством “Спецжитлофонд”, п блічним а ціо-
нерним товариством “КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА”,
товариством з обмеженою відповідальністю
“БІЛДІНГ ІНВЕСТ ГРУП” та п блічним а ціо-
нерним товариством “Холдин ова омпанія
“Київмісь б д” мов, зазначених п н ті 1
цьо о рішення.
2.2. Списати встановленом поряд

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

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

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

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

№
з/п

Найменування основних
засобів та їх технічна

характеристика

Рік
введен&

ня в
експлу&
атацію

Первісна
балан&

сова
вартість,

грн

Залиш&
кова

балансова
вартість,

грн

Підстава для
списання

Суб'єкт господа&
рювання, який

повинен передати
новозбудований

об'єкт до комуналь&
ної власності

територіальної
громади м.Києва

1 2 3 4 5 6 7
1. Публічне акціонерне товариство "Акціонерна компанія "Київводоканал"

1.1. Водопровідна мережа по вул.
Кіквідзе, 14, діаметром 100
мм, довжиною 44,0 м,
матеріал � сталь, інв. 
№ 071728

1957 974,41 0,00 Інженерні мережі
винесені з�під
плям
реконструкції
гуртожитків по
вул. Кіквідзе, 14
та вул. Зодчих,
50�б, листи ПАТ
"АК
"Київводоканал"
від 22.01.2013 
№ 156/26 та від
28.01.2013 
№ 200/26

Дочірнє підприємство
по експлуатації та
ремонту житлового
фонду та об'єктів
соціально�побутового
призначення "ЕКОС"
публічного
акціонерного
товариства
"Холдингова компанія
"Київміськбуд", листи
від 12.12.2012 № 2445,
від 12.12.2012 № 2447

1.2. Каналізаційна мережа по
вул. Кіквідзе, 14, діаметром
150 мм, довжиною 145,0 м,
матеріал � кераміка, інв. 
№ 36056

1962 26325,92 16807,64

1.3. Водопровідна мережа по вул.
Зодчих, діаметром 200 мм,
довжиною 420,0 м, матеріал
� ч/в, інв. 
№ 003958

1970 23287,51 8678,24

1.4. Каналізаційна мережа по
вул. Б. Хмельницького, 32,
діаметром 150 мм, довжиною
15,0 м, матеріал � кераміка,
інв. № 36416

1968 2750,88 1752,81 Інженерні мережі
винесені з�під
плями
будівництва
готелю з
закладом
громадського
харчування на
вул. Б. Хмель�
ницького, 34�а,
довідка ПАТ "АК
"Київводоканал"

Товариство з
обмеженою
відповідальністю "ВІТ�
плюс", лист від
19.11.2012 № 4/11

1.5. Каналізаційна мережа по
вул. Б. Хмельницького, 34 �
36, діаметром 150 мм,
довжиною 43,2 м, матеріал �
кераміка, інв. № 36417

1918 7842,83 5053,20

1.6. Каналізаційна мережа по
вул. Прорізній, діаметром
250 мм, довжиною 107,0 м,
матеріал � чавун, інв.
№ 18160/5

1973 11670,53 2964,95 Інженерні мережі
підлягають
виносу з�під
плями
реконструкції
нежитлового
будинку під
готель з
паркінгом та
прибудовою по
вул. Прорізній,
24/39 (літ. А),
лист ПАТ "АК
"Київводоканал"
від 25.03.2013 
№ 710/26

Дочірнє підприємство
"ГРАНД ПЛАЗА", листи
від 18.01.2013 
№ 10.1 та від 14.02.2013
№ 42

1.7. Каналізаційна мережа по
вул. Прорізній, діаметром
300 мм, довжиною 66,0 м,
матеріал � чавун, інв. 
№ 18160/4

1973 9386,09 2384,60

1.8. Каналізаційна мережа по
вул. Прорізній, діаметром
300 мм, довжиною 14,6 м,
матеріал � кераміка, інв. 
№ 18160/3

1973 7733,24 1475,65

1.9. Каналізаційна мережа по
вул. Прорізній, діаметром
300 мм, довжиною 308 м,
матеріал � кераміка, інв. 
№ 18160/1

1894 50100,52 31481,05

1.10. Водопровідна мережа по вул.
Іринінській на ділянці між
вул. Паторжинського та вул.
Володимирською, діаметром
150 мм, довжиною 142,3 м,
матеріал � ч/в, інв. 
№ RN10198

1970 10074,44 3145,61

1.11. Каналізаційний колектор по
вул. Кіквідзе, діаметром 1000
мм, довжиною 640 м,
матеріал � з/бетон, інв. 
№ 18203/2

1989 536286,99 130224,91 Інженерні мережі
виносяться з�під
плями забудови
залізнично�
автомобільного
мостового
переходу через р.
Дніпро у м. Києві
(з підходами) на
залізничній
ділянці Київ�
Московський �
Дарниця, лист
ПАТ "АК
"Київводоканал"
від 22.03.2013 
№ 703/26

Державне
територіально�
галузеве об'єднання
"Південно�Західна
залізниця", лист від
04.02.2013 
№ НЗР�4/1301.12. Напірний каналізаційний

колектор від НСК
"Наводницька", діаметром
400 мм, довжиною 1053 м,
матеріал � чавун, інв. 
№ 18203/2

1980 209460,33 66937,34



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 6 12 березня 2014 року

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 
“Комфорт Арт” земельної ділянки для будівництва, 

експлуатації та обслуговування навчально&виховного 
об’єднання з дошкільним навчальним закладом 

та експлуатації мистецького клубу на вул. Регенераторній, 4&в
(літера 1Л) у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 625/10113 від 13 листопада 2013 року 
Відповідно до статей 93, 116, 120, 123, 124, 141 Земельного кодексу України, статті 30 Закону України “Про

оренду землі”, розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та враховуючи згоду
приватного акціонерного товариства “НЕО ВІТА” від 12.02.2013 № 442, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити приватном а ціонерном то-
вариств “НЕО ВІТА” право орист вання час-
тиною земельної ділян и, переданої відповід-
но до рішення Київсь ої місь ої ради від
02.04.2009 № 311/1367 “Про передач за ри-
том а ціонерном товариств “НЕО ВІТА” зе-
мельних діляно для б дівництва, е спл атації
та обсл ов вання житлово-офісно о тор о-
вельно о омпле с з вб довано-приб дова-
ними приміщеннями ромадсь о о, соціаль-
но о та тор овельно о призначення, з підзем-
ним та наземним пар ін ами на в л. Ре ене-
раторній, 4 Дніпровсь ом районі м. Києва”,
право орист вання я ою посвідчено до ово-
ром оренди від 02.09.2009 № 66-6-00542 (із
змінами від 19.02.2010 № 66-6-00554 та від
03.12.2012 № 66-6-00615), а саме: в частині
орист вання земельною ділян ою ( адастро-
вий номер 8000000000:63:127:0026) площею
2,1348 а на в л. Ре енераторній, 4 Дніпров-
сь ом районі, сформованою в рез льтаті
поділ зазначеної орендованої земельної ді-
лян и.
2. Затвердити прое т земле строю щодо

відведення земельної ділян и товариств з
обмеженою відповідальністю “Комфорт Арт”
для б дівництва, е спл атації та обсл ов -
вання навчально-виховно о об’єднання з до-
ш ільним навчальним за ладом та е спл ата-
ції мистець о о л б на в л. Ре енераторній,
4-в (літера 1Л) Дніпровсь ом районі м. Ки-
єва (справа № Д-6815, заява ДЦ № 01109-
000102613-014 від 20.09.2013).
3. Передати товариств з обмеженою від-

повідальністю “Комфорт Арт”, за мови ви о-
нання п н т 4 цьо о рішення, в дов остро о-
в оренд на 15 ро ів земельн ділян пло-
щею 2,1348 а ( адастровий номер
8000000000:63:127:0026) для б дівництва,
е спл атації та обсл ов вання навчально-
виховно о об’єднання з дош ільним навчаль-
ним за ладом та е спл атації мистець о о
л б на в л. Ре енераторній, 4-в (літера 1Л)
Дніпровсь ом районі м. Києва із земель
ом нальної власності територіальної рома-
ди міста Києва зв’яз з наб ттям права
власності на майно (свідоцтво про право
власності від 12.12.2012 № 880-13).
4. Товариств з обмеженою відповідальніс-

тю “Комфорт Арт”:
4.1. Ви он вати обов’яз и земле орист -

вача відповідно до вимо статті 96 Земельно-
о оде с У раїни.
4.2. Забезпечити вільний дост п для про-
ладання нових, ремонт та е спл атації існ -

ючих інженерних мереж і спор д, розміщених
межах земельної ділян и.
4.3. У разі необхідності проведення ре он-

стр ції чи ново о б дівництва відповідно до
п н т 1 цьо о рішення питання оформлення
дозвільної та прое тно- ошторисної до -
ментації виріш вати в поряд , визначеном
за онодавством У раїни.
4.4. Ви онати вимо и, ви ладені листах

Департамент містоб д вання та архіте т ри
від 20.06.2013 № 10482/0/12/19-13, Голов-
но о правління Держзема ентства м. Києві
від 03.07.2013 № 2321.
4.5. 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 ”.
4.6. Питання майнових відносин виріш ва-

ти в становленом поряд .
4.7. У місячний термін подати до Департа-

мент земельних рес рсів ви онавчо о ор а-
н Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) до менти, визначе-
ні за онодавством, необхідні для ладання
до овор оренди земельної ділян и.
5. Департамент земельних рес рсів проін-

форм вати приватне а ціонерне товариство
“НЕО ВІТА” про прийняття цьо о рішення.
6. Приватном а ціонерном товариств

“НЕО ВІТА” місячний термін надати до Де-
партамент земельних рес рсів ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації) до менти, ви-
значені за онодавством, необхідні для ла-
дання до овор про внесення змін до до ово-
р оренди земельної ділян и, зареєстровано-
о в низі записів державної реєстрації до о-
ворів оренди землі від 02.09.2009 № 66-6-
00542, із змінами до до овор оренди зе-
мельної ділян и, зареєстрованими в низі
записів державної реєстрації до оворів орен-
ди землі від 19.02.2010 № 66-6-00554 та від
03.12.2012 за № 66-6-00615.
7. Попередити земле орист вача, що ви о-

ристання землі не за цільовим призначенням
тя не за собою припинення права орист -
вання нею відповідно до вимо статей 141,
143 Земельно о оде с У раїни.
8. Контроль за ви онанням цьо о рішення

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

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

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

громаді Української Православної Церкви на честь 
ікони Божої Матері “Взисканіє загиблих” у Солом’янському
районі м. Києва на вул. Народній у Солом’янському районі 

м. Києва для експлуатації та обслуговування 
каплиці пам’ятника

Рішення Київської міської ради № 549/10037 від 13 листопада 2013 року 
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки релігійній громаді Української Православної Церкви на честь ікони Божої Матері “Взис&
каніє загиблих” у Солом’янському районі м. Києва на вул. Народній у Солом’янському районі м. Києва та до&
дані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, пунктами 4, 6 Прикінцевих та пе&
рехідних положень Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розме&
жування земель державної та комунальної власності”, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок товариству 

з обмеженою відповідальністю “ПОДІЛ БІЗНЕС&ПАРК” 
на вул. Фрунзе, 86 у Подільському районі м. Києва 
для реконструкції існуючих об’єктів нерухомості 
під торгово&розважальний та офісний комплекс, 

торговий комплекс, з облаштуванням стоянок 
транспортних засобів та подальших їх експлуатації 

й обслуговування
Рішення Київської міської ради № 542/10030 від 13 листопада 2013 року 

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок товариству з обмеженою відповідальністю “ПОДІЛ БІЗНЕС&ПАРК” на вул. Фрунзе, 86 у
Подільському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу
України, Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування
земель державної та комунальної власності”, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення прое т
земле строю щодо відведення земельних діля-
но за альною площею 8,92 а (земельні ділян-
и ом нальної власності територіальної ро-

мади міста Києва) товариств з обмеженою
відповідальністю “ПОДІЛ БІЗНЕС-ПАРК” на в л.
Фр нзе, 86 Подільсь ом районі м. Києва для
ре онстр ції існ ючих об’є тів нер хомості під

1.13. Каналізаційна мережа по
вул. Бауманській, діаметром
200 мм, довжиною 8,2 м,
матеріал � кераміка, 
інв. № 22045

1957 1615,47 989,51 Інженерні мережі
винесені з�під плями
будівництва
житлових будинків
на вул. Баумана, 25,
27, 29, довідка ПАТ
"АК "Київводоканал"

Комунальне
підприємство
"Спецжитлофонд",
лист від 26.03.2013 
№ 056/24�2040

1.14. Каналізаційна мережа по
пров. Бауманському,
діаметром 200 мм,
довжиною 216,8 м, матеріал
� кераміка, інв. № 22046

1957 42710,25 26160,61

1.15. Електродвигун, 
інв. № 400644

1969 560,00 0,00 Інженерні мережі та
обладнання
Корчеватської
насосної станції
підлягають перекладці
та виносу з�під плями
будівництва
пивоварного заводу
по вул. Черво�
нопрапорній, 135, 135�
а, 137, у
Голосіївському районі
м. Києва, довідка ПАТ
"АК "Київводоканал"

Публічне акціонерне
товариство
"КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА",
лист від 18.03.2013 №
2211�187

1.16. Насос 3 в 200, інв. № 400626 1966 1744,00 0,00

1.17. Шет, інв. № 1800401 1983 254,00 0,00

1.18. Шет, інв. № 400662 1984 288,00 0,00

1.19. Шет, інв. № 400666 1992 150,00 0,00

1.20. Водопровідна мережа по вул.
Червонопрапорній,
діаметром 400 мм,
довжиною 48 м, матеріал �
ч/в, інв. № 092203

1959 7131,70 0,00

1.21. Водопровідна мережа по вул.
Червонопрапорній,
діаметром 200 мм,
довжиною 851 м, матеріал �
ч/в, інв. № 092095

1968 78103,89 13574,70

1.22. Водопровідна мережа по
вул. Червонопрапорній,
діаметром 300 мм,
довжиною 1830 м, матеріал
� ч/в, інв. № 0910101

1970 241631,37 61915,94

2. Публічне акціонерне товариство "Київенерго"

2.1. Тепломережа від ТК 516/5 до
ТК 516/7 ТМ�5 СТ�2,
діаметром Ду 500,
протяжністю 204 м, 
інв. № ТМ�10300001554/000

1984 412270,67 15434,59 Тепломережа
підлягає виносу з�під
плями забудови
офісно�торгово�
розважального
комплексу в межах
вул. Оленівської,
Межигірської та
Набережно�Лугової,
лист ПАТ
"Київенерго" від
12.03.2013 
№ 029/22/1/1158

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"БІЛДІНГ ІНВЕСТ
ГРУП", лист від
14.03.2013 № 14/03�1

3. Публічне акціонерне товариство "Київгаз"
3.1. Розподільний підземний

газопровід низького тиску по
пров. Феодосієвському,
довжина 234,5 м, діаметр 150
мм, матеріал � сталь

1965 6350,80 0,00 Газопровід
винесений з�під
плями забудови
житлових будинків 
№ 1, 2 по вул.
Феодосійській та
пров.
Феодосійському,
лист ПАТ "Київгаз"
від 27.03.2013 
№ 684/12�4

Публічне акціонерне
товариство
"Холдингова компанія
"Київміськбуд", лист
від 02.04.2013 
№ 01745/0/2�13

3.2. Розподільний підземний
газопровід низького тиску по
вул. Сиваській, довжина 92,0
м, діаметр 100 мм, матеріал �
сталь

1952 416,46 0,00 Газопроводи
винесені з�під плями
забудови житлового
будинку № 1�а на
вул. Хорольській,
лист ПАТ "Київгаз"
від 10.04.2013 
№ 847/12�4

Публічне акціонерне
товариство
"Холдингова компанія
"Київміськбуд", лист
від 12.04.2013 
№ 02016/0/2�133.3. Розподільний підземний

газопровід низького тиску по
пров. Хорольському,
довжина 111,0 м, діаметр 100
мм, матеріал � сталь

1963 1739,35 0,00

3.4. Розподільний підземний
газопровід середнього тиску
по вул. Сиваській, довжина
92,0 м, діаметр 325 мм,
матеріал � сталь

1951 1251,99 0,00

3.5. Розподільний підземний
газопровід середнього тиску
по вул. Сиваській, довжина
21,3 м, діаметр 325 мм,
матеріал � сталь

1967 1728,81 0,00

3.6. Розподільний підземний
газопровід середнього тиску
по вул. Хорольській,
довжина 60,7 м, діаметр 325
мм, матеріал � сталь

1989 2657,00 0,00

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

тор ово-розважальний та офісний омпле с,
тор овий омпле с, з облашт ванням стояно
транспортних засобів та подальших їх е спл -
атації й обсл ов вання з ідно з планом-схе-
мою (додато до рішення) (К-20259), а саме:
— ділян № 1 площею 8,14 а — в дов о-

стро ов оренд на 25 ро ів;
— ділян № 2 площею 0,78 а, в межах

червоних ліній,— в орот остро ов оренд
на 5 ро ів.

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

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

З додатками до рішень Київради можна ознайомитися 
в секретаріаті Київради. 



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 712 березня 2014 року

1. Надати дозвіл на розроблення прое т земле строю
щодо відведення земельної ділян и релі ійній ромаді
У раїнсь ої Православної Цер ви на честь і они Божої Ма-
тері “Взис аніє за иблих” Солом’янсь ом районі м. Ки-
єва на в л. Народній Солом’янсь ом районі м. Києва
орієнтовною площею 0,14 а (земельна ділян а ом наль-
ної власності територіальної ромади міста Києва) в по-
стійне орист вання для е спл атації та обсл ов вання
аплиці пам’ятни а з ідно з планом-схемою (додато до

рішення) (К-19550, заява ДЦ № 01010-8703-014 від
13.02.2012).
2. Контроль за ви онанням цьо о рішення по ласти на по-

стійн омісію Київсь ої місь ої ради з питань земельних від-
носин, містоб д вання та архіте т ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

З додатками до рішень Київради можна ознайомитися 
в секретаріаті Київради

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної 

ділянки державній установі "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб 
ім. Л. В. Громашевського Національної академії медичних наук України" 

для будівництва та обслуговування господарських будівель і споруд 
на вул. Миколи Амосова, 5 у Солом'янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 652/10140 від 13 листопада 2013 року
Відповідно до статей 92, 123 Земельного кодексу України, пунктів 4, 6 прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення

змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності", пункту 34 частини першої статті
26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити прое т земле строю щодо відведення земель-
ної ділян и площею 2,4098 а ( адастровий номер
8000000000:72:213:0004) державній станові "Інстит т епідемі-
оло ії та інфе ційних хвороб ім. Л. В. Громашевсь о о Націо-
нальної а адемії медичних на У раїни" для б дівництва та об-
сл ов вання осподарсь их б дівель і спор д на в л. Ми оли
Амосова, 5 Солом'янсь ом районі м. Києва (справа Д-6861).

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

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки середній загальноосвітній школі I — III ступенів

№ 266 на вул. Архітектора Вербицького, 14Aг у Дарницькому районі 
м. Києва для експлуатації та обслуговування будівель

Рішення Київської міської ради № 568/10056 від 13 листопада 2013 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки середній загальноA

освітній школі I — III ступенів № 266 на вул. Архітектора Вербицького, 14Aг у Дарницькому районі м. Києва та додані документи, керуючись статтяA
ми 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності", пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення прое т земле строю що-
до відведення земельної ділян и середній за альноосвітній
ш олі I — III ст пенів № 266 на в л. Архіте тора Вербиць о о,
14- Дарниць ом районі м. Києва орієнтовною площею
2,82 а (земельна ділян а ом нальної власності територіаль-
ної ромади міста Києва) в постійне орист вання для е спл -
атації та обсл ов вання б дівель з ідно з планом-схемою
(додато до рішення) (К-21237).
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

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
Прое том передбачено б дівництво, е спл атація та

обсл ов вання житлово о б дин на б льв. Лепсе, 7-
(літера "А") Солом'янсь ом районі м. Києва.
В с ладі житлово о омпле с запрое товані: двосе цій-

ний 18-25-поверховий житловий б дино з вб дованими
приміщеннями ромадсь о о призначення та підземним
пар ін ом на 138 машиномісць, від риті автостоян и за аль-
ною міст істю 38 машиномісць, трансформаторна підстанція
10/0,4 В. Прое том передбачено омпле сний бла о стрій
та озеленення території з влашт ванням дитячо о майданчи-
а, майданчи а для відпочин дорослих, майданчи а для
осподарсь о-поб тових цілей. За альна іль ість вартир —
363 в.; об'є ти ромадсь о о призначення (офіси) — 12 од.
площею 885,65 м2. Інженерне забезпечення — від місь их
мереж з ідно з ТУ.
Джерелами вплив на нав олишнє середовище в процесі

е спл атації об'є та є ДВЗ автотранспорт (від риті автосто-
ян и, підземний пар ін ), дахова азова отельня пот жністю
3,0 МВт. Я джерело забр днення атмосфери об'є т хара -
териз ється та ими ви идами: діо сид азот , о сид в ле-
цю, в леводні, парни ові ази (о сид діазот , метан, діо -
сид в лецю), рт ть в незначній іль ості. З ідно з автомати-
зованим розрах н ом розсіювання ма симальні приземні
онцентрації забр днюючих речовин значно нижчі ГДК насе-
лених місць.
Ризи и на здоров'я населення: не анцеро енний — в рай

малий, анцеро енний — відс тній. Соціальний ризи —
прийнятний.
Поб тові стічні води від об'є та відводяться в мереж місь-
ої аналізації. Поверхневі сто и з автостояно проходять
очист на запрое тованих очисних спор дах Oleopator № 6
фірми "АСО" прод тивністю Q=6,0 л/с, після чо о відво-
дяться до місь ої мережі дощової аналізації. Е спл атація
прое товано о об'є та передбачає творення та их відходів:
тверді поб тові відходи, осад з очисних спор д дощових
сто ів (нафтопрод ти, завислі речовини); відпрацьовані лю-
мінесцентні лампи. Всі види відходів підля ають тилізації
відповідно з до оворами із спеціалізованими ор анізаціями.
Від и ромадян щодо планованої діяльності приймають-

ся на протязі 2-х тижнів з дня виход п блі ації з 10.00 до
17.00 за адресою: 01001, м. Київ, в л. Володимирсь а, 49-А,
офіс 148, тел./фа с (044) 586-21-24.

Дарниць ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача:
Ра лін Олен Оле сіївн , останнє місце реєстрації я ої: м. Київ,
в л. Срібно ільсь а, 1, в. 182, в с дове засідання, я е відб деться
20.03.2014 ро о 14.00 за адресою: м. Київ, в л. Кошиця, 5-а,
аб. 204, для часті с довом роз ляді цивільної справи за позовом
Вас евич Сер ія Васильовича до Ра ліної Олени Оле сіївни про
стя нення бор .

При собі мати паспорт.
З оп блі ванням о олошення про ви ли відповідач вважається

повідомлений про день, час та місце роз ляд справи і в разі неяв и
йо о до с д справа може б ти роз лян та за йо о відс тності.

Відповідач випад неяв и в с дове засідання зобов 'язаний по-
відомити с д про поважність причини неяв и.

С ддя О.М. Колесни

Дарниць ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача Довжен-
а Юрія Федоровича, останнє відоме місце проживання: м. Київ, в л.
Дра оманова, 1-Л, в. 41. Вам необхідно 18 березня 2014 ро о 12.30
з'явитися до Дарниць о о районно о с д м. Києва, за адресою: м. Київ,
в л. Севастопольсь а, 14, аб. 3, на роз ляд цивільної справи за позо-
вом Гарбарч а Сер ія Ми олайовича до Довжен а Юрія Федоровича
про стя нення моральної ш оди та витрат на адво атсь і посл и.

У разі неяв и відповідачів до с д дане о олошення вважається належ-
ним повідомленням, а дан справ б де роз лян то без вашої часті.

С ддя О.Ф. Сирб л

Подільсь а районна в місті Києві державна адміністрація о олош є про
намір передати в оренд приміщення 1 та 2 поверхів площею 1427,40 в. м
розташованих в імназії № 34 "Либідь" за адресою: м. Київ, в л. Межова, 22 для
ор анізації спортивної масової роботи з чнями ш іл Подільсь о о район з роз-
рах н ом орендної плати в розмірі 26890,00 рн без рах вання ПДВ за перший
місяць оренди.

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення.
Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, Контра това пл., 2,
Подільсь а районна в місті Києві державна адміністрація.
Довід ов інформацію можна отримати за телефонами 417-14-61.

Управління праці та соціально о захист населення Печерсь ої район-
ної в місті Києві державної адміністрації о олош є он рс на заміщення
ва антної посади: оловно о спеціаліста інформаційно-аналітично о відділ .

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.

ОГОЛОШЕННЯ
про намір передати в оренд об'є ти, що належать до ом нальної власності територіальної ромади міста Києва,

я і передані до сфери правління Оболонсь ої районної в місті Києві державної адміністрації

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ,
в л. Маршала Тимошен а, 16, Оболонсь а районна в місті Києві державна адміністрація.

Отримати довід ов інформацію можна за адресою: 04205, м. Київ, в л. Маршала Тимошен а, 16, Оболонсь а районна в місті Києві
державна адміністрація, відділ з питань майна ом нальної власності, імн. 102, телефон для довідо : 418-41-98.

№
п/п

Балансо трим -
вач (юридична

адреса,
онта тний
телефон)

Дані про об'є т оренди

Адреса
Хара терис-
ти а примі-

щення

За альна
площа
в. м

Цільове ви орис-
тання приміщення

Ма сималь-
но можли-
вий стро
оренди

Орендна
плата за

1 в. м, рн
(без ПДВ)

Орендна
плата за

1 один , рн
(без ПДВ)

Розмір місяч-
ної орендної
плати, рн
(без ПДВ)

1.

КП "Житлосервіс
"К ренів а"

Оболонсь о о
район м. Києві
(04074, м. Київ,
в л. Попова, 1,
тел. 502-38-26)

просп.
Мінсь ий,

4

нежитлове
приміщення,
розташоване
на 2 поверсі
нежитлово о
б дин

365,7

Розміщення фіз ль-
т рно-спортивно о
за лад , діяльність
я о о спрямована на
ор анізацію та про-
ведення занять різ-
ними видами спорт

2 ро и 364
дні

Станом на 30.09.2013

14,08 - 5149,25

Р А Р Х І С Т Р А Т И Г

Я Р Л Р А Р Е С Е

Д Е К Е Р О В А Ц І Я

П Л А Щ Т Е Н Л

О І Н А В Г У Р А Ц І Я

П А А Т І А С К А К

А Є Д И Н О Р І Г Д І

К Р А К А Я Б А Р

Відповіді на сканворд 

Передплата для піль ових ате орій з достав ою азети в поштов с ринь
на місяць ....................................8 рн. 00 оп.
на 3 місяці ..............................24 рн. 00 оп.
на 6 місяців ............................64 рн. 00 оп.
на 12 місяців ..........................96 рн. 00 оп.

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

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094

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

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

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

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

ІН
А

оловно оман-
д ючий
небесним
воїнством Х

раїна в Півн.
Америці Р бо війни (міф.)

б рхливі
оплес и

поема Гомера

Швеції (ХІІ—
ХІІІ ст.) —

оловно оман-
д ючий на морі Е

д ша (міф
че енів, ін шів)

еод.
інстр мент

в одн лінію

верхній одя Щ
інд. стр нний
щип овий
інстр мент

р. поет,
педа о ,
омпозитор,
пере ладач

центральний
омітет (с ор.)

бо иня Землі
(міф.)

ітва

церемонія
введення на
посад лави
держави А

різні форми
ена

назва “ъ”
(заст.) Т

рі а в Кенії

майстер
(перен.)

поза йозі

монета
Камбоджі

р х танці

фантастична
тварина И

итай. флейта

афе

виш аний
сорт фаянс К робниця

свято о
пішохідна
доріж а

повернення
майна

олишньом
власни ові (юр.)

Температура +1°С

Атм. тиск 754 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 76 %

Температура +7°С

Атм. тиск 754 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 54 %

Температура +2°С

Атм. тиск 755 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 65 %

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 12 áåðåçíÿ 2014 ðîêó
ранок день вечір

Ñêàíâîðä
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1302 — ÿêùî â³ðèòè Øåêñï³ðó,
òî ñàìå â öåé äåíü ó Âåðîí³ îäðó-
æèëèñü Ðîìåî ³ Äæóëüºòòà.

1502 — 15-ð³÷íèé ²ñìà¿ë I Ñå-
ôåâ³ä ïðèéíÿâ ó Òåáð³ç³ òèòóë
øàõ³íøàõà ²ðàíó ³ çàñíóâàâ ìî-
íàðøó äèíàñò³þ Ñåôåâ³ä³â. 

1985 — íà íàñòóïíèé äåíü ï³ñ-
ëÿ ñìåðò³ ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ
ÖÊ ÊÏÐÑ, ãîëîâè ïðåçèä³¿ Âåð-
õîâíî¿ ðàäè ÑÐÑÐ Êîñòÿíòèíà
Óñòèíîâè÷à ×åðíåíêà, ïîçà÷åðãî-
âèé ïëåíóì ÖÊ ÊÏÐÑ îáðàâ Ìè-
õàéëà Ñåðã³éîâè÷à Ãîðáà÷îâà Ãå-
íåðàëüíèì ñåêðåòàðåì ÖÊ Êîì-
ïàðò³¿ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó.

1990 — Âåðõîâíà ðàäà Ëèòâè
îäíîãîëîñíî ïðèéíÿëà àêò "Ïðî

â³äíîâëåííÿ íåçàëåæíî¿ Ëèòîâ-
ñüêî¿ äåðæàâè" ³ îãîëîñèëà ïðî
âèõ³ä ðåñïóáë³êè ç³ ñêëàäó ÑÐÑÐ.

1993 — íà çíàê ïðîòåñòó ïðîòè
âèìîãè ïðîâåñòè ³íñïåêö³þ ÿäåð-
íîãî ïîòåíö³àëó êðà¿íè Ï³âí³÷íà
Êîðåÿ âèéøëà ç äîãîâîðó "Ïðî íå-
ðîçïîâñþäæåííÿ ÿäåðíî¿ çáðî¿".

1997 — àíãë³éñüêà êîðîëåâà
ªëèçàâåòà II ïðèñâî¿ëà ïî÷åñíå
çâàííÿ ðèöàðÿ ðîê-ç³ðö³ Ïîëó
Ìàêêàðòí³.

2011 — á³ëÿ ï³âí³÷íî-ñõ³äíîãî
óçáåðåææÿ ßïîí³¿ ñòàâñÿ çåìëå-
òðóñ ìàãí³òóäîþ áëèçüêî 9.0, ùî
ñïðè÷èíèëî ðóéí³âíèé öóíàì³.

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

29�річний британський турист Метью Ос�
борн викрав з ювелірного магазина в
австралійському місті Кернс рідкісний

діамант вартістю близько 200 тисяч доларів і,
за його словами, проковтнув камінь.

Молода людина збиралася втекти разом зі здобиччю до Нової

Зеландії. Схопивши діамант, британський турист вибіг з мага!

зину, скочив на моторолер і поїхав, проте слідчим вдалося його

відстежити. У хід пішли кадри, зняті камерами відеоспостере!

ження, а також сліди ДНК, які злочинець залишив на місці

злочину, повідомляє svit24. net.

Зйомки з місця злочину потрапили в Інтернет. Коли Ос!

борна заарештували, той заявив, що проковтнув діамант, а

увечері збирався відлетіти з Мельбурна до Нової Зеландії.

Поліцейські змусили британця пройти рентгенівське обсте!

ження, проте ніякого діаманта в його шлунку виявлено не

було.

Власник магазина, де було здійснено злочин, також не вірить

в те, що молода людина проковтнула камінь. Зараз злочинець

знаходиться в поліцейському відділку, а пошуки коштовності

тривають

Грабіжник викрав рідкісний діамант 
і з’їв його

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 12 áåðåçíÿ

ОВНИ, віддайте швартови, нехай життєве с дно
р хається за течією подій, а ви паралельно влашто-
в йте свят ові розважальні заходи та займайтеся
тим, до чо о лежить д ша: творіть, охайтеся, о ор-
таючи любов'ю нав олишній світ.
ТЕЛЬЦІ, не идайте розпочаті справи на півдоро-

зі. Доводьте до інця зад мане та насолодж йтеся
плодами своєї праці. Я що долатиме романтизм,
сентиментальність — спрямов йте їх на поліпшення
любовних взаємин, а ось на роботі тр діться на со-
вість, не підводьте начальство.
БЛИЗНЯТА, хоча тема професійно о дос онален-

ня та ар'єрно о зростання є оловною, сьо одні мож-
на дозволити собі по ляти, запалити творчий феєр-
вер і отримати айф від люблено о заняття, хобі.
РАКИ ма нітом приваблюють п блі , а се рет —

в яс равості, ви пасіонарна особистість соці мі, і
це рандіозна місія! Не ховайтеся за лашт н ами,
прям йте т ди, де велелюдно, ви лючова фі ра в
веселій омпанії чи тр довом оле тиві, де слід
проявити себе з най ращо о бо , продемонстр -
вати природн ні альність, завоювати прихильність
та авторитет п блі и.
ЛЕВИ, армонізація партнерсь их стос н ів на

підґр нті взаємовіддачі в ділах, інтимі є провідною
останньо о час . І я що інша сторона ди т є мови,
не б нт йте, під оряйтеся вимо ам, та треба, по-
тім все омпенс ється. Втім, сьо одні можна по е-
ройств вати і "пови абл ч ватися" на свій сма .
ДІВИ, події дня мотивовані армічно, саме жін и

та опі ни вист плять в ролі б меран а за провини
та доп щені раніше помил и. Постарайтеся саміт-
нитися та від ородитися від мирсь ої с єти, одна
пам'ятайте, що підтрим а баланс інтересів в парт-
нерстві має б ти на чільном місці.
ТЕРЕЗИ, сяйте чарівністю, ні о о не пресин й-

те, ви оролі на святі життя, дири йте на свій лад
там, де серце пра не охання! Одна сл жбовій
сфері не піддавайтеся расивим ілюзіям щодо май-
б тньо о, т т слід під оритися роботодавцям, інт -
їтивно підлаштов ватися і не боятися звалити на се-
бе широ е оло зобов'язань.
СКОРПІОНИ, в ролі режисера та а тора на п бліці

ви неперевершені, творіть сценарії розва на власний
розс д, одна не передайте ті мед , іна ше завали-
те дор чен робот , онтролюйте расиві фантазії хо-
лодним роз мом. Я що вас охм ряє шеф, піді райте
йом , бо хто платить, той і замовляє м зи .
СТРІЛЬЦЯМ визначено поєднати в собі т рбо-

тливо о сім'янина, я ий пі л ється про бла о роди-
ни, сл жбово о оле тив (адже світ для вас в бе-
резні — одна сім'я) з веселим жартівни ом, аби під-
няти д х тим, хто депрес є чи нарі ає на долю,
вдихн ти радість б ття, наснаживши на ділові та ро-
мантичні подви и.
КОЗЕРОГИ, ризи ові сит ації — не привід для па-

ні и, стресова динамі а дня — ч довий тоні , дача
нині посміхається милосердним, бла ородним і тим,
хто отовий любити серцем та д шею весь світ!
ВОДОЛІЇ, ви чародії та блис чі психоло и і здат-

ні маніп лювати та вити вірьов и з партнерів
(шлюбних, ділових) на свій лад, проте ра в одні во-
рота нині не запланована, все має б ти справедли-
во: при от йтеся до ласти ма сим м з силь, аби
ваші с п тни и поч валися не під абл чни ами, а
справжніми ероями!
РИБИ, бажання стати най ращими, б ти в пер-

ших лавах є ціл ом ор анічним для вашо о єства.
Том оли вас є творчі ідеї, мерщій їх втілюйте.

Астролог Любов ШЕХМАТОВА
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