
Київ розширює 
зв’язки з Німеччиною

Німеччина готова підтримувати

Україну на її європейському шляху.

Про це під час офіційної зустрічі з го!

ловою Київської міської державної ад!

міністрації Володимиром Бондарен!

ком заявив Посол Федеративної Рес!

публіки Німеччина доктор Крістоф

Вайль. “Німеччина була солідарна з

українцями в цей важкий для держави

час, і ми поділяємо ваш біль у зв’язку з

подіями, що відбулися в вашій країні.

Ми готові й надалі підтримувати Укра!

їну на цьому непростому шляху і споді!

ваємось на плідне співробітництво”,—

зазначив доктор Крістоф Вайль.

За таку справді дружню взаємодію

пану Послу подякував голова КМДА

Володимир Бондаренко та зазначив: в

Україні в цілому та в Києві зокрема ни!

ні безліч проблем, які доведеться дола!

ти спільними зусиллями.

“Українці вирішили дуже важливе

питання, яке є набагато важливішим за

всі інші,— стали на шлях повернення

людської гідності. Та проблем у нас ду!

же багато, адже загальний фінансовий

стан держави залишається важким, не

виключенням є й Київ”,— відмітив пан

Бондаренко та додав, що наразі в місті

гостро постало питання й охорони гро!

мадського порядку та недовіри до ни!

нішніх компетентних органів — мілі!

ції, прокуратури, СБУ.

Обговорили очільник міськадмініс!

трації та пан Посол і низку локальних

питань, зокрема функціонування

"Німецько!української міжкультурної

школи" на Подолі. Нині вона потребує

розширення. Як відзначив Володимир

Бондаренко, це питання буде вирішене

до початку нового навчального року.

“Ми усвідомлюємо, що сьогодні

контакти з Німеччиною, з німецькими

інвесторами стають набагато актуаль!

нішими у зв’язку з тим, що сусідня дер!

жава, яка була нашим основним інвес!

тором, перетворилася на державу!агре!

сора, який ставить Україну в субпід!

рядне становище. Звісно, ми будемо

намагатися відновити нормальні сто!

сунки і з Росією, але європейський

шлях України беззаперечний та може

бути забезпечений в тому числі і завдя!

ки розвитку німецького освітнього

процесу в Києві”,— наголосив Воло!

димир Бондаренко.

Зазначимо, що на сьогодні в Києві

працює 10 німецьких шкіл. Ще 82 за!

гальноосвітні навчальні заклади мають

другою іноземною мовою німецьку.

До слова, Київ має давні дружні

зв’язки з низкою міст у Федеративній

Республіці Німеччина. Зокрема столи!

ця України є містом!побратимом

Мюнхена та Лейпцига. Так, в Києві іс!

нує вулиця Лейпцизька та кінотеатр

“Лейпциг”

Заява Голови Київської міської
державної адміністрації 
Володимира Бондаренка

Øàíîâí³ êèÿíè òà ãîñò³ ì³ñòà!
Êè¿â ïåðåæèâ ÷è íå íàéñêëàäí³øó ñòîð³íêó ç ÷àñ³â íåçà-

ëåæíîñò³. Äîáðå, ùî çàðàç ì³ñòî ïîâåðòàºòüñÿ äî íîðìàëüíî-
ãî æèòòÿ. Ïðîòå ñòàí íàøèõ âóëèöü ïîòðåáóº âåëèêèõ çó-
ñèëü, àáè ìè ïîâåðíóëè Êèºâó éîãî ïðèðîäíå îáëè÷÷ÿ çåëå-
íîãî òà îøàòíîãî ì³ñòà. Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî îáëàøòóâàííÿì
ñòîëèö³ ìàéæå íå çàéìàëèñÿ âæå áàãàòî ðîê³â. Çàðàç ÿ ùî-
äåííî áóâàþ ó ð³çíèõ êóòî÷êàõ íàøîãî ì³ñòà ³ áà÷ó îäíå é
òå æ: îêî ð³æå çàãàëüíà íåîõàéí³ñòü.

Áåçïåðå÷íî, ó êðà¿í³, ÿêó äîùåíòó ðîçãðàáóâàëè ïðè ïîïå-
ðåäíüîìó ðåæèì³, âàæêî áóäå îäðàçó çíàéòè êîøòè íà ãëî-
áàëüíèé ðåìîíò ó ò³é ÷è ³íø³é ñôåð³, ïðîòå ó íàøèõ ç âàìè
ñèëàõ ïî÷àòè ç òîãî, ùî òðåáà ðîáèòè óæå ñüîãîäí³ ³ çàðàç.

Êèÿíè! ß çâåðòàþñÿ äî êîæíîãî ç âàñ ³ç ïðîõàííÿì äîëó-
÷èòèñÿ äî çàãàëüíîì³ñüêîãî ñóáîòíèêà, ÿêèé â³äáóäåòüñÿ ó
êîæíîìó ðàéîí³ íàøîãî ì³ñòà 22 áåðåçíÿ. Òàêîæ çàêëèêàþ
äîëó÷èòèñÿ óñ³ ï³äïðèºìñòâà, íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíî-
ñò³, äî ïðèáèðàííÿ òåðèòîð³é, ïðèëåãëèõ äî âàøèõ óñòàíîâ.

Ñï³ëêóþ÷èñü ³ç ãðîìàäîþ ì³ñòà áàãàòî ðîê³â, ñêàæó, ùî ó
íàñ ³ çàðàç áàãàòî àêòèâíèõ òà ³í³ö³àòèâíèõ ìåøêàíö³â, ÿê³
êîëåêòèâíî ïðèáèðàþòü ñâî¿ äâîðè. Çâåðòàþñÿ äî êîæíîãî
ç âàñ, àáè âè ñòàëè àêòèâíèìè ó÷àñíèêàìè, ïîä³ëèëèñÿ âëàñ-
íèì äîñâ³äîì ñàìîîðãàí³çàö³¿ ç ³íøèìè.

Ìè ç âàìè ðàçîì çìîãëè ïðîéòè ÷åðåç ñêëàäí³ âèïðîáó-
âàííÿ Ìàéäàíó, ìè ïåðåìîãëè, áî áóëè ðàçîì. Ìè âñ³ ÿê
îäèí ïðàãíóëè çì³í! Êîæåí ³ç íàñ ó ò³ ñòðàøí³ äí³ íå ä³ëèâ
íà òâîº ³ ìîº — öå áóëî íàøå ì³ñòî, íàøà ñï³ëüíà áîðîòüáà
³ ñï³ëüíà ïåðåìîãà! Õî÷ó, ùîá ³ íàäàë³ êîæåí ç âàñ íå ÷åêàâ,
ùî ÿêàñü âëàäà ùîñü ðîáèòèìå, à äîëó÷àâñÿ àêòèâíî äî ïðî-
öåñó ðîçáóäîâè íàøîãî ì³ñòà.

Âîäíî÷àñ ïîâ³äîìëÿþ, ùî àêòèâ³ñòè Ìàéäàíó, ÿê³ ³ çàðàç
ïåðåáóâàþòü ó Êèºâ³, ç âåëèêèì ðîçóì³ííÿì ïîñòàâèëèñÿ äî
íàøî¿ ñï³ëüíî¿ ³í³ö³àòèâè ïðèáðàòè íàø³ âóëèö³ òà äîëó÷àòü-
ñÿ äî ïðèáèðàííÿ ó öåíòð³ ñòîëèö³. ²íôîðìàö³þ ïðî ÷àñ òà
ì³ñöÿ ïîïåðåäíüîãî çáîðó êèÿí ó ð³çíèõ ðàéîíàõ, êîíòàêòè
êîîðäèíàòîð³â áóäå ðîçì³ùåíî íà îô³ö³éíîìó âåá-ïîðòàë³
ÊÌÄÀ

З повагою
Володимир БОНДАРЕНКО

Киянам повернули 4 земельні ділянки 
на Троєщині вартістю 58 млн грн

Ãîñïîäàðñüêèé ñóä Êèºâà çàäîâîëüíèâ ïîçîâí³ âèìîãè ñòî-
ëè÷íî¿ ïðîêóðàòóðè òà ïîâåðíóâ ãðîìàä³ 4 çåìåëüí³ ä³ëÿíêè
íà òåðèòîð³¿ æèòëîâîãî ìàñèâó Òðîºùèíà, ùî ó Äåñíÿíñüêî-
ìó ðàéîí³.

ßê ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó” â ïðåñ-ñëóæá³ ñòîëè÷íî¿ ïðî-
êóðàòóðè, ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè âñòàíîâëåíî, ùî ó 2011 ðîö³ ì³æ
êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì “Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ” òà òðüî-
ìà ñòîëè÷íèìè òîâàðèñòâàìè áóëî óêëàäåíî äîãîâîðè îðåí-
äè 4-õ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê íà âóë. Áàëüçàêà çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ ïîíàä 3 ãà äëÿ îáëàøòóâàííÿ àâòîìîá³ëüíèõ ïàðêîâîê.

Îäíàê, íåçâàæàþ÷è íà çàâåðøåííÿ òåðì³íó ä³¿ äîãîâîð³â,
ç ãðóäíÿ 2012 ðîêó òîâàðèñòâà ïðîäîâæóâàëè ïðîòèïðàâíî
åêñïëóàòóâàòè âêàçàí³ çåìë³ äëÿ çä³éñíåííÿ ñâîº¿ ãîñïîäàð-
ñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïðîêóðàòóðîþ ñòîëèö³ áóëî çàÿâëåíî ïî-
çîâè ïðî çâ³ëüíåííÿ íåçàêîííî çàéìàíèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
òà ïîâåðíåííÿ ¿õ ñòîëè÷í³é ãðîìàä³.

Íàðàç³ ïîçîâí³ âèìîãè ïðîêóðàòóðè çàäîâîëåíî ó ïîâíîìó
îáñÿç³, ñï³ðí³ ä³ëÿíêè, âàðò³ñòü ÿêèõ ñêëàäàº ìàéæå 58 ìëí
ãðí, ïîâåðíóòî ç íåçàêîííîãî êîðèñòóâàííÿ

Учні музичної школи № 26 взяли участь у
концерті, присвяченому ювілею Кобзаря

Íåùîäàâíî â Êè¿âñüê³é äèòÿ÷³é ìóçè÷í³é øêîë³ ¹ 26 â³ä-
áóâñÿ êîíöåðò ó÷í³â êëàñó âèêëàäà÷à Êîç³é Ë. Â., ïðèñâÿ÷å-
íèé 200-ð³÷÷þ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ Ò. Øåâ÷åíêà.

Ó ìèñòåöüêîìó çàõîä³ çâó÷àëè ð³çíîìàí³òí³ ìóçè÷í³ òâîðè.
Íàéìîëîäø³ ó÷í³ ñï³âàëè òà ãðàëè óêðà¿íñüê³ íàðîäí³ ï³ñí³:
“Äîùèê”, “Îé òè, ä³â÷èíî çàðó÷åíàÿ”, “Îé çà ãàºì, ãàºì”, “Ó
²âàíêà âèøèâàíêà” òà ³íø³. Òàêîæ ó÷í³ âèêîíàëè áàãàòî âåñ-
íÿíèõ ï³ñåíü: “Çäðàñòóé, âåñíîíüêî” Ì. Êàòðè÷êî, “Âåñíÿí³
êðàïëèíè” Ì. Äðåìëþãè, “Âåñíÿíêó” Ï. Êîçèöüêîãî. Ó÷í³
ñòàðøèõ êëàñ³â âèêîíóâàëè òâîðè ñó÷àñíèõ óêðà¿íñüêèõ êîì-
ïîçèòîð³â. Ö³êàâî áóëî ïî÷óòè äóåòè áàíäóðèñò³â, ÿê³ ãðàëè
â³äîì³ âñ³ì ìåëîä³¿: “Æàéâ³ð” Ï. Ìîð³à, “Ïî÷óòòÿ” Ì. Àëüáåð-
òà, “Ìåëîä³þ” Ì. Ëåãðàíà. Ðîäçèíêîþ âå÷îðà áóâ àíñàìáëü
áàíäóðèñò³â “Óêðà¿íî÷êà”, ÿêèé âèêîíàâ ï³ñí³ Á. Ô³ëüö íà
ñëîâà Ò. Øåâ÷åíêà “Çàöâ³ëà â äîëèí³” òà “Äóìè ìî¿”
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Вчора голова КМДА зустрівся з Послом Федеративної
Республіки Німеччина

Олена ЗАРЕЦЬКА
“Хрещатик”

З
а роки незалежності Київ та Німеччина налагодили
дружню взаємодію у багатьох сферах життєдіяльності
столиці України. Події, які відбулися в нашій країні за
останні чотири місяці, змусили державу переглянути

пріоритетні напрямки співпраці. Тож вчора голова КМДА Воло+
димир Бондаренко та Посол Федеративної Республіки Німеч+
чина доктор Крістоф Вайль обговорили низку поточних пи+
тань щодо посилення взаємодії, в тому числі в освітній галузі.

Голова КМДА Володимир Бондарен о та Посол Федеративної Респ блі и Німеччина Крістоф Вайль об оворили низ поточних
питань щодо посилення взаємодії, том числі в освітній ал зі
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Нормативно
правові та інші акти органів місцевого самоврядування
ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Випуск № 27 (1296)

СЕРЕДА,
19 березня
2014 року

Хрещатик 2 19 березня 2014 року

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

навчальному закладу I—III ступенів Скандинавській гімназії 
на вул. Бориса Гмирі, 3
б у Дарницькому районі м. Києва 

для експлуатації та обслуговування будівель
Рішення Київської міської ради № 567/10055 від 13 листопада 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки загальноосвітньому навчальному закладу I — III ступенів Скандинавській гімназії на вул.
Бориса Гмирі, 3
б у Дарницькому районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земель

ного кодексу України, Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
розмежування земель державної та комунальної власності", пунктом 34 частини першої статті 26 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розроблення прое т

земле строю щодо відведення земельної ді-
лян и за альноосвітньом навчальном за-
лад I—III ст пенів С андинавсь ій імназії
на в л. Бориса Гмирі, 3-б Дарниць ом
районі м. Києва орієнтовною площею 1,95 а
(земельна ділян а ом нальної власності те-
риторіальної ромади міста Києва) в постійне
орист вання для е спл атації та обсл ов -

вання б дівель з ідно з планом-схемою (до-
дато до рішення) (К-21235).
2. Контроль за ви онанням цьо о рішення

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

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

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

управлінню Головного управління Міністерства внутрішніх справ
України в місті Києві на вул. Мілютенка, 28
б (літ. А) 

у Деснянському районі м. Києва для експлуатації 
та обслуговування адміністративного будинку

Рішення Київської міської ради № 573/10061 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. Мілютенка, 28
б (літ. А) у Деснянському районі м. Києва та додані доку

менти, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, пунктами 4, 6 прикінцевих та перехідних по

ложень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування зе

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

цеве самоврядування в Україні", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення прое т
земле строю щодо відведення земельної
ділян и Деснянсь ом районном правлін-
ню Головно о правління Міністерства вн т-
рішніх справ У раїни в місті Києві на в л. Мі-
лютен а, 28-б (літ. А) Деснянсь ом райо-
ні м. Києва орієнтовною площею 0,19 а
(земельна ділян а державної власності) в
постійне орист вання для е спл атації та
обсл ов вання адміністративно о б дин

з ідно з планом-схемою (додато до рішен-
ня) (К-21964).
2. Контроль за ви онанням цьо о рішення

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

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

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

управлінню Головного управління Міністерства внутрішніх справ
України в місті Києві на вул. Милославській, 23
д (літ. А) 

у Деснянському районі м. Києва для експлуатації 
та обслуговування адміністративного будинку

Рішення Київської міської ради № 574/10062 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. Милославській, 23
д (літ. А) у Деснянському районі м. Києва та додані до

кументи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, пунктами 4, 6 прикінцевих та перехідних
положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування
земель державної та комунальної власності", пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України "Про міс

цеве самоврядування в Україні", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розроблення прое т

земле строю щодо відведення земельної ді-
лян и Деснянсь ом районном правлінню
Головно о правління Міністерства вн тріш-
ніх справ У раїни в місті Києві на в л. Мило-
славсь ій, 23-д (літ. А) Деснянсь ом райо-
ні м. Києва орієнтовною площею 0,21 а (зе-
мельна 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-
21963).
2. Контроль за ви онанням цьо о рішення

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

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки Подільському районному

управлінню Головного управління Міністерства внутрішніх справ
України в місті Києві на просп. Георгія Гонгадзе, 8 
у Подільському районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування адміністративної будівлі
Рішення Київської міської ради № 578/10066 від 13 листопада 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки Подільському районному управлінню Головного управління Міністерства внутрішніх
справ України в місті Києві на просп. Георгія Гонгадзе, 8 у Подільському районі м. Києва та додані докумен

ти, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, пунктами 4, 6 прикінцевих та перехідних поло

жень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності", пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве са

моврядування в Україні", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення прое т
земле строю щодо відведення земельної ді-
лян и Подільсь ом районном правлінню
Головно о правління Міністерства вн тріш-
ніх справ У раїни в місті Києві на просп. Ге-
ор ія Гон адзе, 8 Подільсь ом районі
м. Києва орієнтовною площею 0,19 а (зе-
мельна ділян а державної власності) в постій-
не, орист вання для е спл атації та обсл о-

в вання адміністративної б дівлі з ідно з пла-
ном-схемою (додато до рішення) (К-21989).
2. Контроль за ви онанням цьо о рішення

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

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки Печерському районному
управлінню Головного управління Міністерства внутрішніх справ

України в місті Києві на вул. Московській, 30 у Печерському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування

адміністративних будинків
Рішення Київської міської ради № 570/10058 від 13 листопада 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки Печерському районному управлінню Головного управління Міністерства внутрішніх
справ України в місті Києві на вул. Московській, 30 у Печерському районі м. Києва та додані документи, ке

руючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, пунктами 4, 6 прикінцевих та перехідних положень
Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер

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

врядування в Україні", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення прое т
земле строю щодо відведення земельної ді-
лян и Печерсь ом районном правлінню
Головно о правління Міністерства вн тріш-
ніх справ У раїни в місті Києві на в л. Мос-
овсь ій, 30 Печерсь ом районі м. Києва
орієнтовною площею 0,27 а (земельна ді-
лян а державної власності) в постійне орис-
т вання для е спл атації та обсл ов вання

адміністративних б дин ів з ідно з планом-
схемою (додато до рішення) (К-21782).
2. Контроль за ви онанням цьо о рішення

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

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки Дарницькому районному 
управлінню Головного управління МВС України в місті Києві 

на вул. Російській, 34 (літера А) у Дарницькому районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування адміністративної будівлі

Рішення Київської міської ради № 572/10060 від 13 листопада 2013 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки Дарницькому районному управлінню Головного управління МВС України в місті Києві на
вул. Російській, 34 (літера А) у Дарницькому районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123
Земельного кодексу України, пунктами 4, 6 прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про вне

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

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення прое т
земле строю щодо відведення земельної ді-
лян и Дарниць ом районном правлінню
Головно о правління МВС У раїни в місті Ки-
єві на в л. Російсь ій, 34 (літера А) Дар-
ниць ом районі м. Києва орієнтовною пло-
щею 0,20 а (земельна ділян а державної
власності) в постійне орист вання для е с-
пл атації та обсл ов вання адміністративної

б дівлі з ідно з планом-схемою (додато до
рішення) (К-21992).
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

З додатками до рішень Київради 
можна ознайомитися в секретаріаті Київради

З додатками до рішень Київради 
можна ознайомитися в секретаріаті Київради

З додатками до рішень Київради 
можна ознайомитися в секретаріаті Київради

З додатками до рішень Київради 
можна ознайомитися в секретаріаті Київради

З додатками до рішень Київради 
можна ознайомитися в секретаріаті Київради



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 319 березня 2014 року

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

Головному управлінню Міністерства внутрішніх справ України 
в місті Києві на вул. Моторній, 6 (літера А) 

у Голосіївському районі м. Києва 
для експлуатації та обслуговування адміністративної будівлі

Рішення Київської міської ради № 580/10068 від 13 листопада 2013 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки Головному управлінню Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві на вул. Мо

торній, 6 (літера А) у Голосіївському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земель

ного кодексу України, пунктами 4, 6 прикінцевих та перехідних положень Закону 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 Головном правлінню Міністерства
вн трішніх справ У раїни в місті Києві на в л.
Моторній, 6 (літера А) Голосіївсь ом райо-
ні м. Києва орієнтовною площею 0,22 а (зе-
мельна ділян а державної власності) в по-
стійне орист вання для е спл атації та об-
сл ов вання адміністративної б дівлі з ідно

з планом-схемою (додато до рішення) (К-
21995).
2. Контроль за ви онанням цьо о рішення

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

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку 
"Дім на Набережній" 

на вул. Анни Ахматової, 47 
у Дарницькому районі м. Києва 

для експлуатації та обслуговування житлового будинку
Рішення Київської міської ради № 581/10069 від 13 листопада 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Дім на Набережній" на вул. Анни
Ахматової, 47 у Дарницькому районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 42, 791, 123, 124
Земельного кодексу України, статтею 50 Закону України "Про землеустрій", Законом України "Про внесен

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

ності", пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Київ

ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення прое т
земле строю щодо відведення земельної ді-
лян и об'єднанню співвласни ів ба ато вар-
тирно о б дин "Дім на Набережній" на в л.
Анни Ахматової, 47 Дарниць ом районі м.
Києва орієнтовною площею 0,38 а (земель-
на ділян а ом нальної власності територі-
альної ромади міста Києва) в дов остро ов
оренд на 25 ро ів для е спл атації та обсл -

ов вання житлово о б дин з ідно з пла-
ном-схемою (додато до рішення) (К-21520).
2. Контроль за ви онанням цьо о рішення

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

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

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

багатоквартирного будинку "Княжич" на вул. Княжий Затон, 
16
а у Дарницькому районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування житлового будинку
Рішення Київської міської ради № 583/10071 від 13 листопада 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Княжич" на вул. Княжий Затон,
16
а у Дарницькому районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 42, 791, 123, 124 Земельно

го кодексу України, статтею 50 Закону України "Про землеустрій", Законом України "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності",
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення прое т
земле строю щодо відведення земельної ді-
лян и об'єднанню співвласни ів ба ато вар-
тирно о б дин "Княжич" на в л. Княжий За-
тон, 16-а Дарниць ом районі м. Києва орі-
єнтовною площею 0,18 а (земельна ділян а
ом нальної власності територіальної рома-
ди міста Києва) в дов остро ов оренд на 25
ро ів для е спл атації та обсл ов вання жит-

лово о б дин з ідно з планом-схемою (до-
дато до рішення) (К-21772).
2. Контроль за ви онанням цьо о рішення

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

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про припинення комунальному підприємству "Генеральна
дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних

представництв" права користування земельною ділянкою 
на вул. Тарасівській, 21 у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 111/9699 від 2 жовтня 2013 року
Відповідно до пункту "а" статті 141 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Зако


ну України "Про місцеве самоврядування в Україні" та звернення комунального підприємства "Генеральна
дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв" від 12.11.2012 № 29/310
1817, у
зв'язку з передачею до комунальної власності територіальної громади міста Києва до сфери управління Го

лосіївської районної в місті Києві державної адміністрації житлового будинку на вул. Тарасівській, 21 у Го

лосіївському районі міста Києва (рішення Київської міської ради від 29.12.2011 № 1029/7265 та від 20.09.2012
№ 64/8348) Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити ом нальном підприємств
"Генеральна дире ція Київсь ої місь ої ради з
обсл ов вання іноземних представництв"
право постійно о орист вання земельною
ділян ою площею 5785,94 в. м для е спл -
атації та обсл ов вання житлово о б дин
на в л. Тарасівсь ій, 21, відведеною відповід-
но до п н т 6 рішення Київсь ої місь ої ради
від 02.12.99 № 133/635 "Про оформлення
права орист вання земельними ділян ами"
та право орист вання я ою посвідчено дер-

жавним а том на право постійно о орист -
вання земельною ділян ою від 12.03.2001
№ 72-4-00035 (лист- лопотання від
12.11.2012 № 29/310-1817), та віднести за-
значен земельн ділян до місь их земель,
не наданих власність чи орист вання (зе-
мель ом нальної власності територіальної
ромади міста Києва) (справа А 20680).
2. Департамент земельних рес рсів ви о-

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

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

на честь Святого Благовірного князя Олега Брянського 
в Дарницькому районі м. Києва Української Православної

Церкви на вул. Здолбунівській, 33
а 
у Дарницькому районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування храмового комплексу
Рішення Київської міської ради № 584/10072 від 13 листопада 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки релігійній громаді парафії на честь Святого Благовірного князя Олега Брянського в Дар

ницькому районі м. Києва Української Православної Церкви на вул. Здолбунівській, 33
а у Дарницькому
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом
України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної
та комунальної власності", пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самовряду

вання в Україні", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення прое т
земле строю щодо відведення земельної ді-
лян и релі ійній ромаді парафії на честь Свя-
то о Бла овірно о нязя Оле а Брянсь о о в
Дарниць ом районі м. Києва У раїнсь ої
Православної Цер ви на в л. Здолб нівсь ій,
33-а Дарниць ом районі м. Києва орієн-
товною площею 0,19 а (земельна ділян а о-
м нальної власності територіальної ромади
міста Києва) в постійне орист вання для

е спл атації та обсл ов вання храмово о
омпле с з ідно з планом-схемою (додато
до рішення) (К-21261).
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 

З додатками до рішень Київради 
можна ознайомитися в секретаріаті Київради

З додатками до рішень Київради 
можна ознайомитися в секретаріаті Київради

З додатками до рішень Київради 
можна ознайомитися в секретаріаті Київради

Про прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва 

майнових прав інтелектуальної власності на об'єкти: 
"Київ. Ви повернетесь знову" 

та "Київ — місто, де все починається"
Рішення Київської міської ради № 44/9632 від 2 жовтня 2013 року

Відповідно до статей 420 — 422, 424, 427, 433, 440 Цивільного кодексу України, статті 15 Закону України
"Про авторське право і суміжні права", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київ

ської міської державної адміністрації) від 20 вересня 2011 року № 1731 "Про проведення конкурсу "Логотип
та стиль міста Києва", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер

жавної адміністрації) від 21 лютого 2013 року № 220 "Про нагородження переможців конкурсу "Логотип та
стиль міста Києва" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти до ом нальної власності те-
риторіальної ромади міста Києва майнові
права інтеле т альної власності на об'є ти:
"Київ. Ви повернетесь знов ", що належить
Федоров Андрію Володимирович
(№ 153855 Державно о реєстр свідоцтв
У раїни на зна и для товарів і посл ), та "Ки-
їв — місто, де все починається", що належить
товариств з обмеженою відповідальністю
"С пер Герої" (№ 157064 Державно о реєс-
тр свідоцтв У раїни на зна и для товарів і
посл ).
2. Уповноважити дире тора ом нально о

підприємства ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) "Столиця" К знецов О. А. на під-
пис до оворів про передач майнових прав
інтеле т альної власності на об'є ти: "Київ.

Ви повернетесь знов " та "Київ — місто, де
все починається".
3. Після здійснення прийняття до ом наль-

ної власності територіальної ромади міста
Києва в становленом поряд відповідно до
п н т 1 цьо о рішення за ріпити на праві ос-
подарсь о о відання за ом нальним підпри-
ємством ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції) "Столиця" майнові права інтеле т альної
власності на об'є ти: "Київ. Ви повернетесь
знов " та "Київ — місто, де все починається".
4. Департамент с спільних ом ні ацій

ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації):
4.1. Забезпечити здійснення ор анізацій-

но-правових заходів щодо ви онання цьо о
рішення.

4.2. Фінанс вання витрат, пов'язаних з ре-
єстрацією майнових прав інтеле т альної
власності на об'є ти: "Київ. Ви повернетесь
знов " та "Київ — місто, де все починається",
здійснити за рах но оштів, передбачених
бюджеті міста Києва на 2013 рі по КФК
250404 "Інші видат и" на ви онання місь ої
омпле сної про рами "Сприяння місцевом
самовряд ванню та розвит ромадянсь о о

с спільства м. Києві на 2012—2016 рр.", за-
твердженої рішенням Київсь ої місь ої ради
від 15 р дня 2011 ро № 842/7078.
5. Контроль за ви онанням цьо о рішення

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

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега



ÄÎÊÓÌÅÍÒÄÎÊÓÌÅÍÒ
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форм вати ом нальне підприємство "Гене-
ральна дире ція Київсь ої місь ої ради з об-
сл ов вання іноземних представництв" про
прийняття цьо о рішення.
3. Визнати та им, що втратив чинність,

п н т 6 рішення Київсь ої місь ої ради від
02.12.99 № 133/635 "Про оформлення права
орист вання земельними ділян ами".

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

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про припинення Департаменту житлового забезпечення
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) — правонаступнику Головного
управління житлового забезпечення виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) права постійного користування земельною
ділянкою на вул. Урицького, 18 у Солом'янському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 112/9700 від 2 жовтня 2013 року

Відповідно до пункту "а" статті 141 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Зако

ну України "Про місцеве самоврядування в Україні", у зв'язку з закінченням будівництва житлового будин

ку, враховуючи звернення Головного управління житлового забезпечення виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.12.2012 № 044/114/8655, Київська міська ра

да

ВИРІШИЛА:

1. Припинити Департамент житлово о за-
безпечення ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) — правонаст пни Головно о
правління житлово о забезпечення ви онав-
чо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) право постій-
но о орист вання земельною ділян ою пло-
щею 0,30 а на в л. Уриць о о, 18 Соло-
м'янсь ом районі м. Києва, наданою відпо-
відно до рішень Київсь ої місь ої ради від
28.11.2002 № 112/272 "Про оформлення
права орист вання земельними ділян ами"
та від 29.10.2009 № 594/2663 "Про внесення
змін до рішень Київсь ої місь ої ради, відпо-
відно до я их земельні ділян и передавались
ом нальном підприємств "Житлоінвест-
б д-УКБ", Головном правлінню житлово о
забезпечення ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації), Деснянсь ій та Дарниць ій
районним в місті Києві радам для б дівниц-
тва соціально о житла та об'є тів соціальної
інфрастр т ри м. Києва", право постійно о
орист вання я ою посвідчено державним
а том від 17.05.2010 № 06-9-00122, та від-
нести її до місь их земель, не наданих влас-
ність чи орист вання.
2. Департамент земельних рес рсів ви о-

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

сь ої місь ої державної адміністрації) проін-
форм вати Департамент житлово о забезпе-
чення ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції) про прийняття цьо о рішення (справа А
20624).
3. Визнати та ими, що втратили чинність,

п н т 8 рішення Київсь ої місь ої ради від
28.11.2002 № 112/272 "Про оформлення
права орист вання земельними ділян а-
ми" та п н т 3 рішення Київсь ої місь ої ра-
ди від 29.10.2009 № 594/2663 "Про внесен-
ня змін до рішень Київсь ої місь ої ради,
відповідно до я их земельні ділян и пере-
давались ом нальном підприємств
"Житлоінвестб д-УКБ", Головном прав-
лінню житлово о забезпечення ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації), Деснян-
сь ій та Дарниць ій районним в місті Києві
радам для б дівництва соціально о житла
та об'є тів соціальної інфрастр т ри
м. Києва".
4. Контроль за ви онанням цьо о рішення

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

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про визнання такими, що втратили чинність, пункту 46 рішення
Київської міської ради від 15.07.2004 № 419
5/1829 

"Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення
права користування землею" та рішення Київської міської ради

від 27.05.2010 № 860/4298 "Про поновлення договору оренди
земельної ділянки від 24.01.2005 № 66
6
00228"
Рішення Київської міської ради № 115/9703 від 2 жовтня 2013 року

З метою впорядкування земельних відносин у місті Києві та враховуючи те, що товариством з обмеженою
відповідальністю "АКВА
ШЕРЛ" не виконано підпункт 8.4 пункту 8 договору оренди земельної ділянки від
24.01.2005 № 66
6
00228, а саме: не завершено забудову земельної ділянки протягом трьох років з момен

ту державної реєстрації зазначеного договору оренди земельної ділянки, керуючись статтею 31 Закону
України "Про оренду землі", статтею 651 Цивільного кодексу України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визнати та ими, що втратили чинність,
п н т 46 рішення Київсь ої місь ої ради від
15.07.2004 № 419-5/1829 "Про надання і ви-
л чення земельних діляно та припинення
права орист вання землею" та рішення Ки-
ївсь ої місь ої ради від 27.05.2010
№ 860/4298 "Про поновлення до овор орен-
ди земельної ділян и від 24.01.2005 № 66-6-
00228" (справа № А-18839).
2. Департамент земельних рес рсів ви-
онавчо о ор ан Київради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації) проінформ ва-
ти товариство з обмеженою відповідальніс-
тю "АКВА-ШЕРЛ" про прийняття цьо о рі-
шення.

3. Ре оменд вати Державній подат овій ін-
спе ції Дніпровсь ом районі м. Києва Дер-
жавної подат ової сл жби зверн тися до с д
з позовом до товариства з обмеженою відпо-
відальністю "АКВА-ШЕРЛ" про стя нення за-
бор ованості перед бюджетом по до овор
оренди земельної ділян и від 24.01.2005
№ 66-6-00228.
4. Контроль за ви онанням цьо о рішення

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

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про припинення державному комунальному підприємству
"Генеральна дирекція Київської міської державної

адміністрації по обслуговуванню іноземних представництв"
права користування земельною ділянкою 

на вул. Старонаводницькій, 9 (бульв. Л. Українки, 21) 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 113/9701 від 2 жовтня 2013 року
Відповідно до пункту "а" статті 141 Земельного кодексу України, статей 31 та 32 Закону України "Про орен


ду землі", пункту 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", у
зв'язку з передачею житлового будинку на вул. Старонаводницькій, 9 (бульв. Л. Українки, 21
а) до сфери
управління Печерської районної у м. Києві державної адміністрації та враховуючи звернення державного
комунального підприємства "Генеральна дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних
представництв" від 12.11.2012 № 29/310
1818/1, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити Державном ом нальном
підприємств "Генеральна дире ція Київсь ої
місь ої державної адміністрації по обсл ов -
ванню іноземних представництв" право о-
рист вання земельною ділян ою площею
0,49 а ( адастровий номер
8000000000:82:068:010) на в л. Старонавод-
ниць ій, 9 (б льв Л. У раїн и, 21) Печер-
сь ом районі м. Києва, наданою з ідно з
розпорядженням Київсь ої місь ої державної
адміністрації від 17.05.1996 № 774 "Про на-
дання Державном ом нальном підприєм-
ств "Генеральна дире ція Київсь ої місь ої
державної адміністрації по обсл ов ванню
іноземних представництв" земельної ділян и
для б дівництва, е спл атації та обсл ов -
вання житлово о б дин для проживання
іноземних дипломатів та співробітни ів по-
сольств на в л. Старонаводниць ій, 9 Пе-
черсь ом районі м. Києва", право орист -
вання я ою посвідчено до овором оренди зе-
мельної ділян и від 14.06.1996 № 82-5-

00009.
2. Розірвати за з одою сторін до овір орен-

ди земельної ділян и від 14.06.1996 № 82-5-
00009 (лист-з ода державно о ом нально о
підприємства "Генеральна дире ція Київсь ої
місь ої державної адміністрації по обсл ов -
ванню іноземних представництв" від
12.11.2012 № 29/310-1818/1) зв'яз із пе-
редачею житлово о б дин на баланс ом -
нальном підприємств по триманню житло-
во о осподарства Печерсь о о район
м. Києва "Печерсь житло" та зарах вати за-
значен земельн ділян до земель житлової
та ромадсь ої заб дови.
3. Департамент земельних рес рсів ви о-

навчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації) проін-
форм вати державне ом нальне підприєм-
ство "Генеральна дире ція Київсь ої місь ої
ради з обсл ов вання іноземних представ-
ництв" про прийняття цьо о рішення.
4. Визнати та им, що втратило чинність,

Про визнання таким, що втратило чинність, 
рішення Київської міської ради від 18.11.2004 № 718/2128 
"Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю

"УКРСПЕЦТОРГ" земельної ділянки 
для будівництва житлового комплексу з паркінгом на перетині

вулиць Червоногвардійської та Краківської 
у Дніпровському районі м. Києва"

Рішення Київської міської ради № 114/9702 від 2 жовтня 2013 року
З метою впорядкування земельних відносин у місті Києві та зважаючи на те, що строк дії договору орен


ди земельної ділянки від 17.03.2005 № 66
6
00248, укладеного між Київською міською радою та товари

ством з обмеженою відповідальністю "УКРСПЕЦТОРГ", закінчився 17.03.2010, будівництво житлового ком

плексу з паркінгом на земельній ділянці загальною площею 0,2712 га на перетині вул. Червоногвардійської
та Краківської у Дніпровському районі м. Києва не проведено, керуючись Законами України "Про столицю
України — місто
герой Київ", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про оренду землі" та Земельним
кодексом України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про звільнення ТОВ "К. А. Н." 
від сплати пайової участі (внеску) у створенні соціальної 

та інженерно
транспортної інфраструктури 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 118/9706 від 2 жовтня 2013 року
Відповідно до пункту 4.11 Порядку визначення розмірів пайової участі (внесків) забудовників (інвесторів)

у створенні соціальної та інженерно
транспортної інфраструктури м. Києва, затвердженого рішенням Київ

ради від 30.12.2010 № 573/5385 "Про бюджет міста Києва на 2011 рік" (із змінами і доповненнями), врахову

ючи звернення ТОВ "К. А. Н." від 17.09.2013 № 199 та протокол засідання постійної комісії Київради з питань
бюджету та соціально
економічного розвитку від 24.09.2013 № 17/143, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Звільнити ТОВ "К. А. Н." від сплати па-
йової часті (внес ) створенні соціальної
та інженерно-транспортної інфрастр т ри
м. Києва в с мі 4750,00 тис. рн. за мови
сплати залиш пайово о внес по до ово-
р пайової часті № 1200 від 18.12.2007 в
термін до 02.10.2013, ладеном зв'яз з
ре онстр цією нежитлово о б дин та б -
дівництвом ромадсь о о, тор овельно-
офісно- отельно о омпле с з підземною

автостоян ою на в л. Різниць ій/Мос ов-
сь ій, 2/32-34 Печерсь ом районі м. Ки-
єва.
2. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київради з пи-
тань бюджет та соціально-е ономічно о роз-
вит .

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

1. Визнати та им, що втратило чинність, рі-
шення Київсь ої місь ої ради від 18.11.2004
№ 718/2128 "Про передач товариств з об-
меженою відповідальністю "УКРСПЕЦТОРГ"
земельної ділян и для б дівництва житлово о
омпле с з пар ін ом на перетині в лиць
Червоно вардійсь ої та Кра івсь ої Дніп-
ровсь ом районі м. Києва" (справа А-
19408).
2. Департамент земельних рес рсів ви о-

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

сь ої місь ої державної адміністрації) проін-
форм вати товариство з обмеженою відпові-
дальністю "УКРСПЕЦТОРГ" про прийняття
цьо о рішення.
3. 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

розпорядження Київсь ої місь ої державної
адміністрації від 17.05.1996 № 774 "Про
надання Державном ом нальном під-
приємств "Генеральна дире ція Київсь ої
місь ої державної адміністрації по обсл о-
в ванню іноземних представництв" зе-
мельної ділян и для б дівництва, е спл -
атації та обсл ов вання житлово о б дин-

для проживання іноземних дипломатів

та співробітни ів посольств на в л. Старо-
наводниць ій, 9 Печерсь ом районі
м. Києва".
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



ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Хрещатик 519 березня 2014 року

Про відмову товариству 
з обмеженою відповідальністю "КІБ" 

в поновленні договору оренди земельних ділянок 
для будівництва, експлуатації 

та обслуговування автозаправної станції 
та кафе із супутніми спорудами 

на перетині вулиць Богатирської 
та Полярної в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 109/9697 від 2 жовтня 2013 року
Відповідно до статей 9, 93 Земельного кодексу України, статей 31, 33 Закону України "Про оренду землі",

пункту 34 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розглянувши лист5звернення
товариства з обмеженою відповідальністю "КІБ" від 25.12.2012 № 4 про поновлення договору оренди земель5
них ділянок та враховуючи, що земельні ділянки, не забудовані відповідно до умов договору їх оренди, Ки5
ївська міська рада:

ВИРІШИЛА:

1.� Відмовити� в� поновленні� до�овор��

оренди�земельних�діляно��площами�0,0084

�а,� 0,0145� �а,� 0,0216� �а,� 0,0172� �а� (�адас-

трові� номери� 8000000000:78:086:0005,

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : 7 8 : 0 8 6 : 0 0 0 6 ,

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : 7 8 : 0 8 6 : 0 0 0 7 ,

800000000:78:086:0008)�на�перетині�в�лиць

Бо�атирсь�ої� та� Полярної� в� Оболонсь�ом�

районі� м.� Києва� від� 02.03.2007� № 78-6-

00421,� ��ладено�о� між� Київсь�ою� місь�ою

радою�та�товариством�з�обмеженою�відпо-

відальністю� "КІБ"� на� підставі� рішень� Київ-

сь�ої� місь�ої� ради� від� 23.12.2004

№ 928/2338�"Про�передач��земельних�діля-

но�� товариств�� з� обмеженою� відповідаль-

ністю�"КІБ"�для�б�дівництва,�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання� �афе� та� �омпле�с�� відпо-

чин��� з� с�п�тніми� спор�дами� на� перетині

в�лиць�Бо�атирсь�ої�та�Полярної�в�Оболон-

сь�ом�� районі� м.� Києва"� та� від� 14.07.2005

№ 739/3314�"Про�внесення�змін�до�рішення

Київсь�ої� місь�ої� ради� від� 23.12.2004

№ 928/2338�"Про�передач��земельних�діля-

но�� товариств�� з� обмеженою� відповідаль-

ністю�"КІБ"�для�б�дівництва,�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання��афе�та��омпле�с��з�с�п�т-

німи� спор�дами� на� перетині� в�лиць� Бо�а-

тирсь�ої�та�Полярної�в�Оболонсь�ом��райо-

ні�м.�Києва"�(справа�№�А-20645).

2.�Визнати�та�ими,�що�втратили�чинність,

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

23.12.2004�№ 928/2338� "Про�передач��зе-

мельних� діляно�� товариств�� з� обмеженою

відповідальністю� "КІБ"� для� б�дівництва,

е�спл�атації� та� обсл��ов�вання� �афе� та

�омпле�с��відпочин���з�с�п�тніми�спор�да-

ми�на�перетині�в�лиць�Бо�атирсь�ої�та�По-

лярної�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва"�та

від� 14.07.2005�№ 739/3314� "Про� внесення

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

23.12.2004�№ 928/2338� "Про�передач��зе-

мельних� діляно�� товариств�� з� обмеженою

відповідальністю� "КІБ"� для� б�дівництва,

е�спл�атації� та� обсл��ов�вання� �афе� та

�омпле�с��з�с�п�тніми�спор�дами�на�пере-

тині� в�лиць� Бо�атирсь�ої� та� Полярної� в

Оболонсь�ом��районі�м.�Києва".

3.� Запропон�вати� товариств�� з� обмеже-

ною�відповідальністю�"КІБ"�надати�з�од��на

розірвання�до�овор��оренди�земельних�ді-

ляно�� від� 02.03.2007�№ 78-6-00421� в� час-

тині� оренди� земельної� ділян�и� площею

0,1995� �а� (�адастровий� номер

8000000000:78:086:0002).

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�"КІБ"�про�прийнят-

тя�цьо�о�рішення.

4.2.�У�разі�відмови�від�розірвання�до�ово-

р��оренди�земельної�ділян�и�або�я�що�від-

повідь�не�надійде�протя�ом�одно�о�місяця�з

момент�� отримання� пропозиції� про� розі-

рвання�до�овор��оренди�земельної�ділян�и,

забезпечити� під�отов��� та� подання� на� під-

пис�до�Київсь�ої�місь�ої�ради�прое�т��позо-

в�� про� розірвання� до�овор�� оренди� зе-

мельної�ділян�и.

5.�Земельні�ділян�и,�зазначені�в�п�н�ті�1

цьо�о�рішення,�віднести�до�місь�их�земель,

не�наданих���власність�чи��орист�вання.

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

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Радіоненко Лідії Іванівні 

на вул. Багговутівській, 40 
у Шевченківському районі м. Києва 

для будівництва індивідуального гаража
Рішення Київської міської ради № 99/9687 від 2 жовтня 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Радіоненко Лідії Іванівні на вул. Багговутівській, 40 у Шевченківському райо5
ні м. Києва та додані документи, враховуючи те, що вказана земельна ділянка розташована на території ба5
гатоповерхової житлової забудови (висновок Головного управління містобудування та архітектури від
01.06.2012 № 7163/0/1853/27512), відповідно до рішення Київської міської ради від 05.04.2012 № 404/7741
"Про Порядок отримання інвалідами дозволів на встановлення тимчасових збірно5розбірних гаражів у ма5
сивах багатоквартирної житлової забудови в м. Києві", керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу Укра5
їни, Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування зе5
мель державної та комунальної власності", пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України "Про міс5
цеве самоврядування в Україні", Київська міська рада:

ВИРІШИЛА:

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

роблення� прое�т�� земле�строю� щодо� від-

ведення� земельної� ділян�и� �ромадянці� Ра-

діонен�о� Лідії� Іванівні� на� в�л.� Ба��ов�тів-

сь�ій,� 40� ��Шевчен�івсь�ом�� районі� м.� Ки-

єва�орієнтовною�площею�0,004��а�(земель-

на�ділян�а��ом�нальної�власності�територі-

альної��ромади�міста�Києва)���власність�для

б�дівництва� індивід�ально�о� �аража� (К-

19491).

2.�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 у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

Київському комунальному об'єднанню зеленого будівництва 
та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" 

на вул. Щусєва у Шевченківському районі м. Києва 
для будівництва, експлуатації та обслуговування 

житлового будинку з вбудовано5прибудованими нежитловими
приміщеннями (соціальне житло)

Рішення Київської міської ради № 97/9685 від 2 жовтня 2013 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки Київському комунальному об'єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених
насаджень міста "Київзеленбуд" на вул. Щусєва у Шевченківському районі м. Києва та додані документи,
враховуючи те, що вказана територія за функціональним призначенням належить до зелених насаджень
загального користування та частково до території вулиць і доріг, заявлена ініціатива не відповідає вимогам
законодавства та містобудівній документації (висновок Департаменту містобудування та архітектури від
27.05.2013 № 8194/0/1251/27513), 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 самовряду5
вання в Україні", Київська міська рада:

ВИРІШИЛА:

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

роблення� прое�т�� земле�строю� щодо� від-

ведення� земельної� ділян�и� Київсь�ом�� �о-

м�нальном�� об'єднанню� зелено�о� б�дів-

ництва� та� е�спл�атації� зелених� насаджень

міста� "Київзеленб�д"� на� в�л.� Щ�сєва� �

Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва�орієнтов-

ною�площею�0,66��а�(земельна�ділян�а��о-

м�нальної� власності� територіальної� �рома-

ди�міста� Києва)� в� �орот�остро�ов�� оренд�

на�5�ро�ів�для�б�дівництва,�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання� житлово�о� б�дин��� з� вб�-

довано-приб�дованими� нежитловими� при-

міщеннями�(соціальне�житло)�(К-20867).

2.�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 у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Глуницькій Зої Габдулахатівні 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибної ділянки) 
у провулку Залужному у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 82/9670 від 2 жовтня 2013 року
Розглянувши клопотання громадянки Глуницької Зої Габдулахатівни від 30.03.2012 про безоплатну пере5

дачу у власність земельної ділянки площею 0,10 га у провулку Залужному для будівництва та обслуговуван5
ня житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки) та додані документи, на ви5
конання постанови Окружного адміністративного суду м. Києва від 09.07.2012 у справі № 2а57762/12/2670,
яка залишена без змін ухвалою Київського адміністративного апеляційного суду від 15.01.2013, враховуючи,
що зазначена в графічних матеріалах земельна ділянка відповідно до рішення Київради від 19.07.2005
№ 806/3381 "Про затвердження Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та концепції форму5
вання зелених насаджень в центральній частині міста", подовженого до 2015 року, відноситься до території,
яка резервується для створення зеленої зони, а також те, що відповідно до Закону України "Про мораторій
на зміну цільового призначення окремих земельних ділянок рекреаційного призначення в містах та інших
населених пунктах" введено мораторій строком на п'ять років на зміну цільового призначення земельних
ділянок зелених зон і зелених насаджень, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Київська
міська рада:

ВИРІШИЛА:

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

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

земельної� ділян�и� �ромадянці� Гл�ниць�ій� Зої

Габд�лахатівні���пров�л���Зал�жном����Голосі-

ївсь�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та�об-

сл��ов�вання� житлово�о� б�дин��,� �осподар-

сь�их� б�дівель� і� спор�д� (присадибної� ділян�и)

(справа�А-20657).

2.�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 передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю "ЛТ5ІНВЕСТ" 

земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування нежитлової будівлі (офісу) 

на вул. Фрунзе, 1215а (літ. А) 
у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 101/9689 від 2 жовтня 2013 року
Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою

щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада:

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо

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

обмеженою� відповідальністю� "ЛТ-ІНВЕСТ"

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

лової�б�дівлі�(офіс�)�на�в�л.�Фр�нзе,�121-а

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

(справа� Д-6352,� заява� ДЦ� від� 31.05.2013

№ 01016-000087850-014).

2.�Передати�товариств��з�обмеженою�відпо-

відальністю� "ЛТ-ІНВЕСТ",� за� �мови� ви�онання

п�н�т�� 3� цьо�о� рішення,� в� дов�остро�ов��

оренд�� на� 10� ро�ів� земельн�� ділян���

площею� 0,0927� �а� (�адастровий� номер

8000000000:85:251:0003)� для� е�спл�атації� та

обсл��ов�вання� нежитлової� б�дівлі� (офіс�)� на

в�л.�Фр�нзе,�121-а�(літ.�А)���Подільсь�ом��райо-

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

риторіальної� �ромади� міста� Києва� �� зв'яз��� з

наб�ттям�права�власності�на�майно�(до�овори

��півлі-продаж�� нежитлових� приміщень� від

22.07.2011�та�від�13.09.2011,�а�ти�приймання-

передачі�від�26.07.2011�та�від�16.09.2011).

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

ністю�"ЛТ-ІНВЕСТ":

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

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

но�о��оде�с��У�раїни.

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

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

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

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

чені�за�онодавством,�необхідні�для���ладан-

ня�до�овор��оренди�земельної�ділян�и.

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

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

н�ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�що�зна-

ходяться�в�межах�земельної�ділян�и.

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

Головно�о��правління�містоб�д�вання�та�ар-

хіте�т�ри� від� 28.12.2011�№ 15602/0/18/21-

М,� Київсь�ої� місь�ої� санітарно-епідеміоло-

�ічної� станції� від� 09.07.2012�№ 4231,� Дер-

жавно�о��правління�охорони�нав�олишньо�о

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

30.07.2012� № 05-08/5018� та� Головно�о

�правління� земельних� рес�рсів� від

26.09.2012�№ 05-9052.

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

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

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

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

визначеном��за�онодавством�У�раїни.

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

вати�в��становленом��поряд��.
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Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

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

повідно� до� рішення� Київсь�ої� місь�ої� ради

від�08.02.2013�№ 3/9060�"Про�бюджет�міс-

та�Києва�на�2013�рі�".

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

�ористання� земельної� ділян�и� не� за� цільо-

вим� призначенням� тя�не� за� собою� припи-

нення� права� �орист�вання� нею� відповідно

до� вимо�� статей� 141,� 143� Земельно�о� �о-

де�с��У�раїни.

5.� Рішення� втрачає� чинність� через� два-

надцять�місяців�після�наб�ття�ним�чинності

��разі,�я�що�протя�ом�цьо�о�стро���не���ла-

дений�відповідний�до�овір�оренди�земель-

ної�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

Про передачу об'єкта комунальної власності 
територіальної громади міста Києва 
в оперативне управління Київському 

професійному ліцею сфери послуг
Рішення Київської міської ради № 37/9625 від 2 жовтня 2013 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, частини п'ятої статті 60 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні", враховуючи звернення комунального підприємства "Київжитло5
спецексплуатація" (лист від 4 лютого 2013 року № 155/1/055562) та Департаменту освіти і науки, молоді та
спорту (лист від 22 лютого 2013 № 063508/135405), Київська міська рада:

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�в�оперативне��правління�Ки-

ївсь�ом��професійном��ліцею�сфери�посл��

б�дівлю�за�альною�площею�1282,10��в.�м�на

в�л.�Нижній�Вал/Межи�ірсь�а,�37/20,�літ.�Г.

Про знесення та списання 
нефункціонуючих, аварійних будівель 

на вул. Зоологічній, 3
Рішення Київської міської ради № 49/9637 від 2 жовтня 2013 року

Відповідно до частини шостої статті 75, частини дев'ятої статті 78 Господарського кодексу України, пунк5
ту 30 частини першої статті 26, частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра5
їні", рішення Київської міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 "Про затвердження Порядку списан5
ня основних засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної
громади міста Києва" (із змінами та доповненнями), Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Ос5
новні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року № 92, зареєс5
трованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 року за № 288/4509, враховуючи звернення Депар5
таменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) (лист за № 050/1351940), Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської місь5
кої ради (Київської міської державної адміністрації) (лист від 11 квітня 2013 року № 06151150/07), Київської
міської клінічної лікарні № 14 (лист від 01 квітня 2013 року № 01/80), комунального підприємства "Київжит5
лоспецексплуатація" (лист від 10 квітня 2013 року № 155/1/1751993), Київська міська рада:

ВИРІШИЛА:

№
п/п

Назва об'єкта Адреса об'єкта Рік
забу�
дови

Площа,
кв. м

Первісна
вартість,
грн.

Залишкова
вартість,
грн.

Підстава для
списання

1 Складське
приміщення

вул.
Зоологічна, 3,
літ. Э

1937 276,0 1038985,00 584538,00 Акт обстеження
від 05 квітня 2013
року № 180/71

2 Майстерня вул.
Зоологічна, 3,
літ. Ю

1937 81,7 108234,00 34430,00 Акт обстеження
від 05 квітня 2013
року № 180/71

3 Прохідна вул.
Зоологічна, 3,
літ. 1Б

1967 17,3 38974,00 10072,00 Акт обстеження
від 05 квітня 2013
року № 180/71

4 Сміттєзбирач вул.
Зоологічна, 3,
літ. 1Г

1967 29,8 11556,00 5161,00 Акт обстеження
від 05 квітня 2013
року № 180/71

5 Складське
приміщення

вул.
Зоологічна, 3,
літ. 1Д

1967 68,6 49671,00 16245,00 Акт обстеження
від 05 квітня 2013
року № 180/71

6 Складське
приміщення
(майстерня)

вул.
Зоологічна, 3,
літ. 1В

1937 213,7 80481,00 34430,00 Акт обстеження
від 05 квітня 2013
року № 180/71

7 Складське
приміщення

вул.
Зоологічна, 3

1967 240,0 473934,00 184091,00 Акт обстеження
від 05 квітня 2013
року № 180/71

8 Навіс для
машин

вул.
Зоологічна, 3

1967 217,2 436445,00 48658,00 Акт обстеження
від 05 квітня 2013
року № 180/71

1.�Надати�дозвіл�Київсь�ій�місь�ій��лінічній

лі�арні� № 14� на� знесення� та� списання� не-

ф�н�ціон�ючих,� аварійних� б�дівель� на� в�л.

Зооло�ічній,� 3,� я�і� належать� до� �ом�нальної

власності� територіальної� �ромади� міста� Ки-

єва,�з�ідно�з�перелі�ом,�зазначеним���додат-

���1�до�цьо�о�рішення.

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

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

тань�власності.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�02.10.2013�ро���№ 49/9637

Перелік
нефункціонуючих, аварійних будівель на вул. Зоологічній, 3, 

дозвіл на знесення та списання яких надається

2.� Департамент�� �ом�нальної� власності

м.� Києва� ви�онавчо�о� ор�ан�� Київсь�ої

місь�ої� ради� (Київсь�ої� місь�ої� державної

адміністрації)� спільно� з� �ом�нальним� під-

приємством� "Київжитлоспеце�спл�атація"

та� Київсь�им� професійним� ліцеєм� сфери

посл���в��становленом��поряд���здійснити

передач�� об'є�та,� зазначено�о� �� п�н�ті� 1

цьо�о�рішення.

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

по�ласти� на� постійн�� �омісію� Київради� 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 орендована
площа, кв. м

Оренд�
на
плата

Строк, на
який
укладається
договір
оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ � ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖИТЛОСЕРВІС "КУРЕНІВКА" ОБОЛОНСЬКОГО

РАЙОНУ У МІСТІ КИЄВІ

1 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ В МІСТІ КИЄВІ
Форма власності � державна
Форма фінансування � бюджетна

АВТОЗАВОДСЬКА,
№ 25�а
Оболонський район,
ЖБ�к � 5�
поверховий
Площа, кв. м � 988,0

РОЗМІЩЕННЯ
БЮДЖЕТНОЇ
УСТАНОВИ
(ОБОЛОНСЬКИЙ
РАЙОННИЙ
ВІДДІЛ
ГОЛОВНОГО
УПРАВЛІННЯ
ДМС УКРАЇНИ В
МІСТІ КИЄВІ)
1 поверх � 204,0
3 поверх � 211,4
4 поверх � 210,3

Площа, кв. м �
625,7

1 грн
на рік

2 роки 364
дні

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 52/9640 від 2 жовтня 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 Київ5
ської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, враховуючи протокол засідання постійної комісії Ки5
ївської міської ради з питань власності від 11 лютого 2013 року № 141, 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.�Оболонсь�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�02.10.2013�ро���№ 52/9640

Перелік
нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади

міста Києва, які передаються в оренду без проведення конкурсу

Про зарахування до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва 

закінченого будівництвом об'єкта
Рішення Київської міської ради № 48/9636 від 2 жовтня 2013 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, пункту 31 частини першої статті 26, частин дру5
гої та п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 березня 2011
року № 340 "Про визначення замовників проектування, реконструкції, капітального ремонту, облаштуван5
ня приміщень під розміщення амбулаторій лікарів сімейної медицини в м. Києві", розпорядження Голосіїв5
ської районної в місті Києві державної адміністрації від 30 жовтня 2012 року № 752 "Про затвердження ро5
бочого проекту "Будівництво амбулаторії лікарів сімейної медицини по вул. Червонопрапорна, 148 в м. Ки5
єві", звернення Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 22 березня 2013 року № 1005
2048, у зв'язку з прийняттям в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта — "Будівництво приміщення
під амбулаторію лікарів сімейної медицини на вул. Червонопрапорній, 148 в Голосіївському районі м. Ки5
єва" (декларація про готовність об'єкта до експлуатації від 18 березня 2013 року № КВ 143130770280) Київ5
ська міська рада:

ВИРІШИЛА:

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

риторіальної��ромади�міста�Києва�за�інчений

б�дівництвом� об'є�т —� "Б�дівництво� примі-

щення� під� амб�латорію� лі�арів� сімейної� ме-

дицини�на�в�л.�Червонопрапорній,�148�в�Го-

лосіївсь�ом��районі�м.�Києва"�за�альною�пло-

щею� 310,7� �в.� м,� за�альною� вартістю

2679,5257�тис.��рн.�та�передати�йо�о�до�сфе-

ри� �правління� Голосіївсь�ої� районної� в� місті

Києві�державної�адміністрації.

2.� Департамент�� �ом�нальної� власності�

м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

трації)� спільно� з� Голосіївсь�ою� районною� в

місті�Києві�державною�адміністрацією�здійс-

нити� в� �становленом�� поряд��� приймання-

передач��об'є�та�з�ідно�з�п�н�том�1�цьо�о�рі-

шення.

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



ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Хрещатик 719 березня 2014 року

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Про виконання робіт, передбачених проектом "Термосанація 
у бюджетних установах міста Києва"

Розпорядження № 253 від 12 березня 2014 року
Відповідно до підпункту 2 пункту "а" статті 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

законів України "Про столицю України — місто'герой Київ", "Про регулювання містобудівної діяльності", на
виконання рішення Київської міської ради від 02 жовтня 2013 № 13/9601 "Про заходи щодо залучення кре'
диту від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) та надання місцевої гарантії", з метою вико'
нання заходів, передбачених проектом "Термосанація у бюджетних установах міста Києва", в межах функ'
цій органу місцевого самоврядування:

1.�Визначити�	ом�нальне�підприємство�"Гр�-

па�впровадження�прое	т��з�енер�озбереження

в� адміністративних� і� �ромадсь	их� б�дівлях� м.

Києва"� ви	онавчо�о� ор�ан�� Київсь	ої� місь	ої

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

замовни	ом� розроб	и� прое	тно-	ошторисної

до	�ментації�та�ви	онання�б�дівельно-монтаж-

них� робіт� за� прое	том� "Термосанація� �� бю-

джетних��становах�міста�Києва",�а�саме:

термосанація�б�дівель�бюджетної�сфери;

встановлення� обладнання� індивід�альних

теплових�п�н	тів� (ІТП)�в�за	ладах�бюджетної

сфери;

модернізація� обладнання� індивід�альних

теплових�п�н	тів� (ІТП)�в�за	ладах�бюджетної

сфери;

модернізація� системи� освітлення� за	ладів

бюджетної�сфери.

2.�Затвердити�перелі	�об'є	тів�для�розроб-

	и�прое	тно-	ошторисної�до	�ментації�та�ви-

	онання� б�дівельно-монтажних� робіт� з� тер-

мосанації�б�дівель�бюджетної�сфери,�що�до-

дається.

3.�Затвердити�перелі	�об'є	тів�для�розроб-

	и�прое	тно-	ошторисної�до	�ментації�та�ви-

	онання�б�дівельно-монтажних�робіт� з� вста-

новлення� обладнання� індивід�альних� тепло-

вих�п�н	тів� (ІТП)�в�за	ладах�бюджетної�сфе-

ри,�що�додається.

4.�Затвердити�перелі	�об'є	тів�для�розроб-

	и�прое	тно-	ошторисної�до	�ментації�та�ви-

	онання� б�дівельно-монтажних� робіт� з� мо-

дернізації� обладнання� індивід�альних� тепло-

вих�п�н	тів� (ІТП)�в�за	ладах�бюджетної�сфе-

ри,�що�додається.

5.�Затвердити�перелі	�об'є	тів�для�розроб-

	и�прое	тно-	ошторисної�до	�ментації�та�ви-

	онання� б�дівельно-монтажних� робіт� з� мо-

дернізації� системи� освітлення� за	ладів� бю-

джетної�сфери,�що�додається.

6.� Ком�нальном�� підприємств�� "Гр�па

впровадження�прое	т��з�енер�озбереження�в

адміністративних�і��ромадсь	их�б�дівлях�міс-

та�Києва"�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь-

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

трації):

6.1.�Забезпечити�розроб	��та�затверджен-

ня�в��становленом��поряд	��прое	тно-	ошто-

рисної� до	�ментації� для� ви	онання� робіт� за

прое	том� "Термосанація� �� бюджетних� �ста-

новах�міста�Києва".

6.2.�Визначити�прое	тні�та�підрядні�ор�ані-

зації�для�ви	онання�робіт,�зазначених���п�н	-

ті� 1� цьо�о� розпорядження,� в� �становленом�

поряд	�.

6.3.�Забезпечити�дотримання� вимо�� за	о-

нодавства�щодо�поряд	��ви	онання�б�дівель-

них�робіт.

6.4.�Під�час��	ладання�до�овор��підряд��на

ви	онання� б�дівельно-монтажних� робіт� пе-

редбачити��мови�щодо�надання�підрядни	а-

ми� �арантії� я	ості� ви	онаних�робіт� та�визна-

чити� �арантійні� стро	и� е	спл�атації� встанов-

лювано�о�обладнання.

7.�Взяти�до�відома,�що�фінанс�вання�робіт,

зазначених� �� п�н	ті� 1�цьо�о�розпорядження,

б�де� здійснюватись� за� рах�но	� 	оштів�

НЕФКО,� �рант�� фонд�� Східноєвропейсь	о�о

партнерства�з�енер�оефе	тивності�та�нав	о-

лишньо�о�середовища�(Е5Р),�а�та	ож�	оштів

бюджет��міста�Києва.

8.�Взяти�до�відома,�що�майно�після�завер-

шення�робіт,�зазначених���п�н	ті�1�цьо�о�роз-

порядження,� зарахов�ється� до� 	ом�нальної

власності� територіальної� �ромади� міста� Ки-

єва.

9.� Департамент�� 	ом�нальної� власності�

м.�Києва�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої

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

ції)� забезпечити� в� �становленом�� поряд	�

списання� демонтовано�о� обладнання� та� за-

рах�вання�до�	ом�нальної�власності�територі-

альної� �ромади� міста� Києва� встановлено�о

майна�після�завершення�робіт,�зазначених��

п�н	ті�1�цьо�о�розпорядження.

10.� Контроль� за� ви	онанням�цьо�о� розпо-

рядження�по	ласти�на�заст�пни	ів��олови�Ки-

ївсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації�з�ідно

з�розподілом�обов'яз	ів.

Голова В. Бондаренко

З додатками до розпорядженнь КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

Відповіді на сканворд 

В И С О Ц Ь К И Й Л Х

И Е С Е Е О П І Р

А Д О Н І С Б У Р И М Е

Т У Р Р А Б К Л І Щ

Б А Б І Р У С А Т А

Ш И К С К Л Е Р О З Т

Ч У Б А К Т У З И

Б І Л О К А Р И Б А К

Про внесення змін 
до рішення Київської міської ради 
від 27 жовтня 2011 року № 405/6621 

"Про деякі питання діяльності комунальних підприємств, 
установ, організацій, що належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва та передаються 
до сфери управління Печерської районної 

в місті Києві державної адміністрації"
Рішення Київської міської ради № 55/9643 від 2 жовтня 2013 року

Відповідно до статей 59, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рішен'
ня Київської міської ради від 29 грудня 2011 року № 1014/7250 "Про реорганізацію комунального унітарно'
го підприємства "Басейн Юність" Печерської районної в місті Києві державної адміністрації шляхом пере'
творення його в школу вищої майстерності міста Києва", від 20 вересня 2012 року № 60/8344 "Про деякі пи'

Про внесення змін у додаток 2 
до рішення Київської міської ради 
від 24 жовтня 2002 року № 91'1/251 

"Про зарахування до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва 
об'єктів комунального призначення"

Рішення Київської міської ради № 43/9631 від 2 жовтня 2013 року
Відповідно до статті 327 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України, врахову'

ючи звернення комунального підприємства "Шляхово'експлуатаційне управління по ремонту та утриман'
ню автомобільних шляхів та споруд на них Солом'янського району м. Києва" від 18 січня 2013 року № 34 та
акт погодження переліку об'єктів комунальної власності від 20 березня 2013 року, Київська міська рада:

ВИРІШИЛА:

1.�Внести���додато	�2�до�рішення�Київсь	ої

місь	ої�ради�від�24�жовтня�2002�ро	��№ 91-

1/251�"Про�зарах�вання�до�	ом�нальної�влас-

ності� територіальної� �ромади� міста� Києва

об'є	тів�	ом�нально�о�призначення"�та	і�змі-

ни:

1.1.�У�позиції�1:

абзаци�2�та�3��рафи�3�ви	ласти���та	ій�ре-

да	ції:

"—� асфальтобетонне� по	риття� проїздів —

62792�	в.�м

— асфальтобетонне� по	риття� трот�арів —

35948�	в.�м";

�� �рафі� 4� цифри� "6385762,06"� та

"1656620,74"� замінити� цифрами

"6511656,30"�та�"1673613,87"�відповідно.

1.2.�У�позиції�2:

абзаци�3�та�4��рафи�3�ви	ласти���та	ій�ре-

да	ції:

"—� асфальтобетонне� по	риття� проїздів —

850�	в.�м

— асфальтобетонне� по	риття� трот�арів —

365�	в.�м";

���рафі�4�цифри�"214040,94"�та�"33986,26"

замінити� цифрами� "88146,7"� та� "16993,13"

відповідно.

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

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

тань�власності.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

тання діяльності комунального спеціалізованого підприємства "Центр сприяння цивільній обороні та реагу'
вання на надзвичайні ситуації", що належить до комунальної власності територіальної громади міста Ки'
єва", від 20 вересня 2012 року № 37/8321 "Про деякі питання діяльності комунального підприємства по бла'
гоустрою Печерського району м. Києва "Печерськблагоустрій", що належить до комунальної власності тери'
торіальної громади міста Києва", Київська міська рада:

ВИРІШИЛА:

1.� Внести� зміни� до� рішення� Київсь	ої

місь	ої� ради� від� 27� жовтня� 2011� ро	�

№ 405/6621� "Про�дея	і� питання� діяльності

	ом�нальних�підприємств,� �станов,� ор�ані-

зацій,�що�належать�до�	ом�нальної�власно-

сті� територіальної� �ромади� міста� Києва� та

передаються� до� сфери� �правління� Печер-

сь	ої�районної�в�місті�Києві�державної�адмі-

ністрації":

1.1.� У� п�н	ті� 2� рішення� цифри

"30.12.2012"� замінити� цифрами

"30.12.2013".

1.2.� У� п�н	ті� 3� рішення� ви	лючити� під-

п�н	т�3.3.

1.3.� Доповнити� п�н	т� 6� рішення� після

слів�"цьо�о�рішення"�словами�та�цифрами

"за� винят	ом� підприємств,� зазначених� �

підп�н	тах� 5.1,� 5.6,� 5.12� п�н	т�� 5� рішен-

ня".

1.4.� Ви	ласти� підп�н	т� 5.9� п�н	т�� 5� рі-

шення���новій�реда	ції:

"5.9.�Ком�нально�о�підприємства�Печер-

сь	о�о�район��м.�Києва�"Дире	ція�з��прав-

ління� нежитловим� фондом� Печерсь	о�о

район��м.�Києва".

1.5.�У�п�н	ті�7�рішення�слова�"Головно�о

�правління� 	�льт�ри"� замінити� словами

"Департамент��	�льт�ри".

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

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

питань�власності.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про передачу 
до сфери управління 

прокуратури міста Києва приміщень 
у нежилому будинку № 1/62, літер А 

на вулиці Лабораторній
Рішення Київської міської ради № 62/9650 від 2 жовтня 2013 року

Відповідно до статей 319, 327, 329 Цивільного кодексу України, пункту 31 частини першої статті 26, части'
ни п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи звернення проку'
ратури міста Києва від 17 червня 2013 року № 07/1/5'686'вих13, Київська міська рада:

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�до�сфери��правління�про	�-

рат�ри�міста�Києва�нежилі�приміщення�за-

�альною�площею�525,7�	в.�м�на�др��ом��по-

версі� �� б�дин	��№ 1/62,� літер� А� на� в�лиці

Лабораторній.

2.� Дор�чити� Департамент�� 	ом�нальної

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

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

жавної� адміністрації� разом� із� 	ом�нальним

підприємством� "Київжитлоспеце	спл�ата-

ція"� здійснити� передач�� нежилих� примі-

щень� з�ідно� з� п�н	том� 1� цьо�о� рішення� в

�становленом��поряд	�.

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

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

питань�власності.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега
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Температура +5°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 79 %

Температура +8°С

Атм. тиск 740 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 84 %

Температура +7°С

Атм. тиск 740 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 95 %
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1921 — â Ðèç³ ï³äïèñàíî ìèðíèé

äîãîâ³ð ì³æ ÐÐÔÑÐ ³ ÓÐÑÐ ç îäíî-

ãî áîêó, ³ Ïîëüñüêîþ Ðåñïóáë³êîþ

ç ³íøîãî, êîòðèé âñòàíîâëþâàâ ðà-

äÿíñüêî-ïîëüñüêèé êîðäîí (Óêðà¿-

íà âòðàòèëà ñâî¿ çàõ³äí³ çåìë³). 

1947 — óòâîðåíî Åêîíîì³÷íó

êîì³ñ³þ ÎÎÍ äëÿ êðà¿í Àç³¿ òà

Äàëåêîãî Ñõîäó. 

1965 — ç áîðòó êîðàáëÿ "Âîñ-

õîä-2" ðàäÿíñüêèé êîñìîíàâò

Îëåêñ³é Ëåîíîâ âïåðøå â ³ñòîð³¿

çä³éñíèâ âèõ³ä ó â³äêðèòèé êîñ-

ìîñ — â³í â³ääàëèâñÿ íà â³äñòàíü

5 ìåòð³â ³ ïðîáóâ çà áîðòîì 12

õâèëèí 9 ñåêóíä. 

1990 — íà ñõ³äíî-í³ìåöüêèõ

çåìëÿõ ïðîâåäåíî ïåðø³ â³ëüí³

âèáîðè — ïåðåìîãó çäîáóëè êîí-

ñåðâàòèâí³ ïàðò³¿. 

1992 — êîìïàí³ÿ Ìàéêðîñîôò

ïðåçåíòóâàëà îïåðàö³éíó ñèñòåìó

Windows 3.1. Âîíà âïåðøå ì³ñòè-

ëà íàá³ð øðèôò³â TrueType, à òà-

êîæ ñïðîùåíó âåðñ³þ àíòèâ³ðóñ-

íî¿ ïðîãðàìè Microsoft Anti-Virus

for Windows. Âåðñ³ÿ äëÿ Ñõ³äíî¿

ªâðîïè ï³äòðèìóâàëà êèðèëèöþ ³

ìàëà øðèôòè ç ä³àêðèòè÷íèìè

çíàêàìè. 

1995 — ó Ñåâ³ëü¿ ³ñïàíñüêà ïðèí-

öåñà ªëåíà îäðóæèëàñü ç áàíê³ðîì

Õàéìå äå Ìàð³êàëàðîì ³ Ñàåíö äå

Òåõàäàâe — öå ïåðøå êîðîë³âñüêå

âåñ³ëëÿ çà îñòàíí³ 89 ðîê³â. 

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

Суворі бразильці покарали молодого зло�
чинця, спійманого на спробі пограбувати
будинок. Можна не сумніватися, що чоло�

вік не чекав, що покарання буде настільки су�
ворим.

Спійманий на місці злочину молодик вже готувався до того,

що його передадуть поліції, але місцеві жителі вирішили не

звертатися до правоохоронців, а провчити злодія старим і пере�

віреним способом, узявши правосуддя у власні руки. Після то�

го, як грабіжник був надійно зв’язаний по руках і ногах, розлю�

чений натовп поставив його на мурашник. Незадоволені втор�

гненням у своє житло комахи почали одразу ж кусати непроха�

ного гостя. При цьому присутні навколо місця “страти” люди

спокійнісінько спостерігали за стражданнями злочинця�невда�

хи, не виявляючи ані найменших ознак співчуття, коли крики

хлопця стрясали повітря у бразильському місті Терезіна, розпо�

відає avtohata. Відео інциденту, який відбувся на околиці Дір�

цеу, було розміщене на Facebook і на Liveleak.com. Правда, що

трапилося з молодим чоловіком пізніше і наскільки серйозні

отримані ним у результаті екзекуції травми, залишається неві�

домим. Коментуючи відео, яке було розміщене на Facebook,

користувачі з Бразилії схвалили самосуд, заявляючи, що такі

показові акції необхідні для боротьби зі злочинністю. При цьо�

му вони відзначали, що втратили віру в судову систему і ефек�

тивність поліції. Терезіна є столицею штату Піауї, Бразилія. Він

відомий, як одне з найспекотніших міст країни.

Варто відзначити, що самосуд — досить часте явище і зустрі�

чається не тільки в Бразилії. У порівнянні з жителем Централь�

ноафриканської Республіки, який помстився вбивці дружини,

з’ївши його ногу, бразильські вершителі справедливості видаю�

ться вельми гуманними �

Злодія покарали незвичайним 
способом за допомогою мурашок

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 19 áåðåçíÿ

ОВНИ,�все�таємне�стане�явним,�приховані�мотиви

с�перни
ів�опиняться�на�поверхні.�Се
с�і��роші�стан�ть

найа
т�альнішою� темою.� Поєднавши� приємне� з� 
о-

рисним,�ви�дося�нете�повної��армонії�д�ші�та�тіла.�

ТЕЛЬЦІ, �важно�всіх�висл�хайте,�б�дьте�психоло�а-

ми,�стос�н
и�з�діловим�оточенням�переходять���про�-

ресивн�� фаз�� розвит
�.� Одна
� для� дося�нення� по-

справжньом��
расиво�о�співзв�ччя���партнерстві�слід

поставити� інтереси� др��ої� сторони,� особливо� се
с�-

альні�запити�шлюбних�с�п�тни
ів,�на�чільне�місце.�

БЛИЗНЯТ� очі
�є� запопадлива� боротьба� за� місце

під� сонцем,�нама�айтеся� тр�дитися�в�приємній,� спо-


ійній� атмосфері,� підтрим�вати� відмінн�� фізичн�� та

психоло�ічн��форм�.�Переб�ваючи�під�впливом�обста-

вин,�не�пріть�навпростець;�прони
аючи�в�психоло�ічні

підвалини�людей,�ви�здатні�від
опати�там�золото.�

РАКИ,�ви�— чарівни
,�від�я
о�о�нічо�о�не�сховати,

я
�рент�ен�бачите�людсь
��с�тність�нас
різь!�Космічні

ритми�сприяють�втіленню�в�життя�
реативних�зад�мів,

�спішній�реалізації�індивід�ально�о�творчо�о�потенціа-

л�,�романтичном��злет�.�

ЛЕВИ, не�пхайтеся�
�ди-неб�дь�навмання,�заховай-

теся�в�рідних�стінах:�то�фортеця,�де�вас�ніхто�з�воро-

�ів� не�дістане�й� не� заш
одить.� Грійтеся�біля�домаш-

ньо�о�во�нища,�ви
орінюючи�давні�
омпле
си,�роз
рі-

пач�йтеся,�дол�чившись�до�сімейних�традицій.�

ДІВАМИ верховодитим�ть� емоції,� де� інтимний� по-

тя���рає�провідн��роль.�Отже,�я
що�бла�овірні�вас�не

тримають� на� прив`язі,� тим� �ірше� обом.� Під� впливом

се
с�альної�спо
�си�ви�можете�поволочитися�за�пер-

шою�з�стрічною� "спідницею"� та� опинитися� на� �збіччі

розп�сти...�

ТЕРЕЗИ, для�с�перни
ів�ваша�с�тність�я
�на�доло-

ні,��оді�"шифр�ватися"!�Я
що�опинилися�в�полоні�се
-

с�альної�чи�матеріальної�заці
авленості,�тоді�все�ясно!

А�ос
іль
и�ви�д�же�вразливі,�тож�немов���б
а�всмо
т�-

ватимете� в� себе� емоційн�� енер�ію� з� нав
олишньо�о

простор�.�

СКОРПІОНІВ "роз
р�тити"�на�щир��відверт��розмо-

в��б�де�важ
о,�і�не�дивно,�це�ціл
ом�природно�для�ва-

шої�вдачі.�Присл�хайтеся�до�інт�їції,�її��олос�під
аже,�з


им� мати� справ�,� а� 
ом�� дати� відчіпно�о� через� хит-

рість�та�мер
антильність.�

СТРІЛЬЦІ, 
лопочіться� про� особисте� щастя,� день

промайне�на�приємній�носталь�ічній�хвилі,�що�спричи-

нить��острі�переживання,�а
тивіз�ється�телепатичний

зв`язо
� з� рідними,� посилиться� т�рбота� про� дітей,

бать
ів,�
оханих.�

КОЗЕРОГИ, ретро�радний�р�х�в�
ар`єрі�триватиме

з�1�березня�до�20�травня,�не�пані
�йте,�тр�діться,�це

на�бла�о� і�має�
армічн��причин�.�Нині�реперт�ар�ва-

ших�заці
авлень�досить�широ
ий,�що�свідчить�про�ба-

�ато�ранність�нат�ри.�

ВОДОЛІЇ, йдіть� до� поставленої� мети� спо
ійно,

о�орніть��ва�ою�шефа,�ви�та
і�чарівні(!),�встановіть�до-

вірчі�взаємини�з�тими,�від�
о�о�залежить�
ар`єрна�ста-

більність.�Роботи�не�ц�райтеся,�беріться� за�різнома-

нітні�обов`яз
и,�підробляйте�на�стороні,�там�джерело

приб�т
ів.�

РИБИ, презент�йте�дося�нення,�самоствердж�йте-

ся,�дебют�йте�з�притаманним�вам�революційним�за-

палом�с
різь,�
�ди�пра�не�серце!�Маєте���всьом��ста-

ти� най
ращими,� найвпливовішими,� найсильнішими,

оточення� сприймає� вас� я
� взірець,� рівняється,� тож

з��рт�вати� в� свої� лави� соратни
ів� за� інтересами� по-

щастить�неабия
 �
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