
Хочеш миру — 
готуйся до війни
Голова КМДА проінспектував столичні бомбосховища

Голова КМДА Володимир

Бондаренко перевірив стан

київських бомбосховищ та

розповів про можливості

ефективного їх використання

у воєнний час. "Тривалий час

перебування у "летаргічному

сні" стану миру призвело до

того, що ми забули про важ(

ливість цих споруд у певний

період. Але вже сьогодні ми

дуже щільно опікуємося цією

проблемою. Стан цих об'єктів

різний, але люди мають зна(

ти, що ступінь захисту — все

ще високий. Ми будемо пра(

цювати над приведенням їх у

гарний стан",— зазначив пан

Бондаренко. Посадовець по(

відомив, що попри праце(

спроможність бомбосховищ,

відсутній фактор обізнаності

громадян про їх використан(

ня та подекуди існування. Та(

кож фактично припинила іс(

нування система екстреного

оповіщення громадян, яка ра(

ніше працювала через радіо(

точки, проте зараз це вже не

актуально, тож столична вла(

да працює над її модерніза(

цією. Зараз, у разі виникнен(

ня надзвичайної ситуації, міс(

том будуть курсувати спеці(

альні автомобілі, які через

гучномовці надаватимуть на(

селенню інструкції щодо по(

дальших дій.

Нагадаємо, що в Києві зага(

лом функціонують 526 бомбо(

сховищ і укриттів. Зокрема в

бомбосховищах наявна вода,

чисте повітря, належні сані(

тарні умови, а також харчі та

лежаки для спрощеного варі(

анту відпочинку.

Володимир Бондаренко

уточнив, що з 526 об'єктів —

299 належать власності міста

Києва, 124 — приватним

структурам, решта — відомчі.

Кожен з об'єктів буде готовий

приймати громадян у дванад(

цятигодинний термін від ого(

лошення тривоги. Ці споруди

можуть вмістити 1,5 млн лю(

дей. Решта у разі необхідності

буде розміщена у підземних

комунікаціях метрополітену

та в підземних автостоянках,

які також мають певний рі(

вень захисту від ударного

впливу боєприпасів. Щодо

фінансування, то очільник

столиці зазначив: "Коштів для

відновлення сховищ немає.

Але в нас є багато інших мож(

ливостей. Зокрема поряд є

об'єкти різних відомств, в то(

му числі тих, хто торгує, має

базари. Ми будемо звертатися

за технічною допомогою, яка

буде здійснюватися на благо(

дійній основі. Треба залучати

кошти громадян і бізнесменів.

Я думаю, що ми до них звер(

немося — і вони погодяться.

Деякі вже самостійно взялися

за це".

Також Володимир Бонда(

ренко відвідав Міський коор(

динаційний центр для допомо(

ги біженцям із Криму, де пере(

вірив якість роботи з громадя(

нами, які були вимушені зали(

шити територію півострова.

"Біженців ми зустрічаємо пря(

мо на залізничному вокзалі.

Якщо вони потребують допо(

моги, ми веземо їх на Комаро(

ва, 7, де з людьми проводяться

необхідні роботи. Ми реєстру(

ємо приїжджих, а потім з ними

працюють спеціалісти. Зокре(

ма у нас працюють представни(

ки Центру зайнятості, які гото(

ві запропонувати роботу крим(

чанам — будь(яку з восьми ти(

сяч вакансій. Департамент ос(

віти допомагає влаштувати ді(

тей у дитячі садочки та школи.

Пенсійний фонд через спро(

щену процедуру поновлює не(

обхідні виплати. У разі необхід(

ності ми надаємо тимчасовий

притулок, якщо він людину

влаштовує",— розповіла "Хре(

щатику" Директор Департа(

менту соціальної політики

КМДА Тетяна Костюренко

Голова КМДА Володимир Бондарен о перевірив стан иївсь их бомбосховищ та запевнив, що столичні риття отові до захист ромадян
разі необхідності

Столичні готелі готові тимчасово
прийняти 156 переселенців із Криму

Òóðèñòè÷íèé á³çíåñ ñòîëèö³ â³äãóêíóâñÿ íà çàêëèê
ì³ñüêî¿ âëàäè äîïîìîãòè ëþäÿì, ÿê³ âèð³øèëè ïîêèíó-
òè òåðèòîð³þ Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì ó çâ'ÿçêó ç
îêóïàö³ºþ òåðèòîð³¿. Äåñÿòêè ãîòåë³â ³ õîñòåë³â, òóðèñ-
òè÷í³ îïåðàòîðè òà çàêëàäè õàð÷óâàííÿ âñ³ëÿêî äîïî-
ìàãàþòü êðèì÷àíàì ó òèì÷àñîâîìó ïîñåëåíí³ òà õàð-
÷óâàíí³. "Ñòàíîì íà ñüîãîäí³ âæå 56 ãîòåë³â òà õîñòå-
ë³â ì³ñòà ïîãîäèëèñÿ áåçêîøòîâíî ðîçì³ñòèòè ó ñåáå
156 æèòåë³â Êðèìó íà òåðì³í äî äâîõ òèæí³â. Âëàñíè-
êè äåÿêèõ ç íèõ òàêîæ çàïðîïîíóâàëè ïðàöåâëàøòó-
âàííÿ. Íà ìîþ äóìêó, öå º ÷óäîâèì ïðèêëàäîì ñâ³äî-
ìîñò³ á³çíåñó òà êîíñîë³äàö³¿ ñóñï³ëüñòâà, çîêðåìà çó-
ñèëü ì³ñüêî¿ âëàäè òà ïðèâàòíîãî ñåêòîðó äëÿ äîïîìî-
ãè íàøèì ñï³ââ³ò÷èçíèêàì, ÿê³ îïèíèëèñÿ ó âêðàé
ñêëàäí³é ñèòóàö³¿",— çàçíà÷èâ ï³ä ÷àñ ïðÿìîãî åô³ðó
íà ÒÐÊ "Êè¿â" çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ìèõàéëî Êîñ-
òþê.

Â³í òàêîæ íàâ³â ïðèêëàä äâîõ â³äîìèõ ìåðåæ çàêëà-
ä³â õàð÷óâàííÿ, îäíà ç ÿêèõ ïîãîäèëàñÿ çàáåçïå÷èòè
ïåðåñåëåíö³â ðîáî÷èìè ì³ñöÿìè, ³íøà — çàáåçïå÷èòè
òðèðàçîâå õàð÷óâàííÿ äëÿ êðèì÷àí, ÿê³ áóäóòü çâåðòà-
òèñÿ çà äîïîìîãîþ äî Ì³ñüêîãî êîîðäèíàö³éíîãî öåí-
òðó

У неділю Україна переходить 
на літній час

Ó í³÷ ïðîòè íåä³ë³, 30 áåðåçíÿ, Óêðà¿íà ïåðåéäå íà
ë³òí³é ÷àñ. Î òðåò³é ðàíêó ñë³ä ïåðåâåñòè ãîäèííèêè
íà ãîäèíó âïåðåä. Òîáòî çàì³ñòü 3.00 ñòàíå 4.00, ³ ñïà-
òè âæå äîâåäåòüñÿ íà ãîäèíó ìåíøå.

Íàãàäàºìî: â Óêðà¿í³ íàìàãàëèñÿ â³äì³íèòè ïåðåõ³ä
íà ë³òí³é òà çèìîâèé ÷àñ, àëå ïîò³ì â³äìîâèëèñÿ â³ä
ö³º¿ ³äå¿. Òîæ íèí³ ä³º íîðìà, êîëè íà ë³òí³é ÷àñ Óêðà-
¿íà ïåðåõîäèòü ó êîæíó îñòàííþ íåä³ëþ áåðåçíÿ, à íà
çèìîâèé ÷àñ — ó êîæíó îñòàííþ íåä³ëþ æîâòíÿ

На станції "Палац Україна"
ремонтують ескалатор

Ó ñåðåäó íà ñòàíö³¿ ìåòðî "Ïàëàö Óêðà¿íà" Êóðåí³â-
ñüêî-×åðâîíîàðì³éñüêî¿ ë³í³¿ ðîçïî÷àâñÿ ïëàíîâèé êà-
ï³òàëüíèé ðåìîíò åñêàëàòîðà ¹ 3. Òðèâàòèìóòü ðå-
ìîíòí³ ðîáîòè äî 16 òðàâíÿ. Ìåòðîïîë³òåí³âö³ çàçíà÷à-
þòü, ùî íà ðåæèì³ ðîáîòè ñòàíö³¿ öå íå ïîçíà÷èòüñÿ:
ó âêàçàíèé ïåð³îä äëÿ ïàñàæèð³â ïðàöþâàòèìóòü äâà
åñêàëàòîðè.

Êð³ì òîãî, 28 áåðåçíÿ ï³ñëÿ êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó
ðîçïî÷íå ñâîþ ðîáîòó åñêàëàòîð ¹ 1 ñòàíö³¿ "Õðåùà-
òèê" (âèõ³ä äî âóë. Õðåùàòèê) Ñâÿòîøèíñüêî-Áðîâàð-
ñüêî¿ ë³í³¿

Киян запрошують на ярмарки
ßê ïîâ³äîìèëè "Õðåùàòèêó" â óïðàâë³íí³ âíóòð³ø-

íüî¿ òîðã³âë³ òà ïîáóòó, 28 ³ 29 áåðåçíÿ â ì³ñò³ â³äáó-
äóòüñÿ ÿðìàðêè. Òàê, ó ï'ÿòíèöþ òîðãóâàòèìóòü â Ãî-
ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ íà ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 116; ó
Äåñíÿíñüêîìó — íà âóë. Ê³îòî (ó ìåæàõ âóë. Ì³ëþòåí-
êà òà Áðàòèñëàâñüêî¿); â Îáîëîíñüêîìó — íà âóë. Áå-
ðåæàíñüê³é, 15; ó Ïå÷åðñüêîìó — íà ðîç³ âóë. Ë. Ïåð-
âîìàéñüêîãî òà ². Ìå÷íèêîâà, áóëüâ. Äðóæáè Íàðîä³â,
8, ïðîâ. Âèíîãðàäíîìó, âóë. Òâåðñüêèé òóïèê, 6/8; ó
Ïîä³ëüñüêîìó — íà ïðîñï. Ïðàâäè, 31-35; ó Ñâÿòîøèí-
ñüêîìó — íà ïðîñï. Ïåðåìîãè, 75/2; ó Ñîëîì'ÿíñüêî-
ìó — íà âóë. Êåð÷åíñüê³é (ó ìåæàõ âóë. Ìàðòèðîñÿíà
òà Äîíåöüêî¿); â Øåâ÷åíê³âñüêîìó — íà âóë. Âîðîâ-
ñüêîãî, 2-4, âóë. Ðèçüê³é, 1, íà ðîç³ âóë. Ùóñºâà òà Òè-
ðàñïîëüñüêî¿, âóë. ². ßê³ðà, 14-16, âóë. Â. Ï³êà, 18, âóë.
Îëåñÿ Ãîí÷àðà, 65-À. Ó ñóáîòó ÿðìàðêè â³äáóäóòüñÿ ó
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ íà âóë. Ãîëîñ³¿âñüê³é, 4-10; ó
Äàðíèöüêîìó — íà âóë. Ðåâóöüêîãî; ó Äåñíÿíñüêî-
ìó — íà âóë. Çàêðåâñüêîãî (ó ìåæàõ ïðîñï. Â. Ìàÿêîâ-
ñüêîãî òà âóë. Ò. Äðàéçåðà); ó Äí³ïðîâñüêîìó — íà
âóë. À. Ìàëèøêà, 9-15, âóë. Âåðøèãîðè, 1; â Îáîëîí-
ñüêîìó — íà âóë. Áåðåæàíñüê³é, 15; ó Ïå÷åðñüêîìó —
íà âóë. Ê. Á³ëîêóð; ó Ïîä³ëüñüêîìó — íà ïðîñï. Ìîñ-
êîâñüêîìó (á³ëÿ Êóðåí³âñüêîãî ïàðêó); ó Ñâÿòîøèí-
ñüêîìó — íà âóë. Òóëóçè (á³ëÿ ²íòåðíàö³îíàëüíîãî
ïàðêó); ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó — íà ïðîñï. Êîìàðîâà, 28 (ó
ìåæàõ ïðîñï. Êîìàðîâà òà âóë. ×óìàêà); íà ðîç³ âóë.
Ìåõàí³çàòîð³â òà Êóäðÿøîâà; ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó —
íà âóë. Òàòàðñüê³é, 32-38

Ф
о

то
 Б

о
р

и
са

 К
О

РП
У

С
ЕН

К
А

Íîâèíè

Кирило ФОМІНОВ
"Хрещатик"

Г
олова КМДА Володимир Бондаренко пе�
ревірив стан київських бомбосховищ, а
також відвідав Міський координаційний
центр для допомоги біженцям із Криму.

Столичні укриття готові до захисту громадян у
разі необхідності, тривають роботи з покращен�
ня їх стану. Приїжджих же кримчан Київ зустрі�
чає з бажанням та можливістю допомогти.
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Нормативно
правові та інші акти органів місцевого самоврядування
ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Випуск № 31 (1300)
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Хрещатик 2 28 березня 2014 року

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

публічному акціонерному товариству "ФІДОБАНК" 
на вул. Червоноармійській, 10
а, 10
б, 12
б у Шевченківському
районі м. Києва для реконструкції адміністративної будівлі з
розширенням під офісно
торговельний комплекс, подальших

експлуатації та обслуговування
Рішення Київської міської ради № 74/9662  від 2 жовтня 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки публічному акціонерному товариству "ФІДОБАНК" на вул. Червоноармійській, 10
а, 10
б,
12
б у Шевченківському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного
кодексу України, Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
розмежування земель державної та комунальної власності", пунктом 34 частини першої статті 26 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні", Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

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

земле�строю� щодо� відведення� земельної

ділян�и�п�блічном��а�ціонерном��товариств�

"ФІДОБАНК"�на�в�л.Червоноармійсь�ій,�10-а,�

10-б,� 12-б� �� Шевчен�івсь�ом�� районі�

м.� Києва� орієнтовною� площею� 0,33� (а

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

територіальної� (ромади� міста� Києва)� в

дов(остро�ов�� оренд�� на� 25� ро�ів� для

ре�онстр��ції� адміністративної� б�дівлі� з

розширенням� під� офісно-тор(овельний

�омпле�с,� подальших� е�спл�атації� та

обсл�(ов�вання� з(ідно� з� планом-схемою

(додато��до�рішення)�(К-20451).

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

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

питань� земельних� відносин,� 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 відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці

Пономаренко Надії Володимирівні 
на просп. Академіка Палладіна (біля будинку № 13) 

у Святошинському районі м. Києва для встановлення 
збірно
розбірного гаража

Рішення Київської міської ради № 95/9683  від 2 жовтня 2013 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки громадянці Пономаренко Надії Володимирівні на просп. Академіка Палладіна (біля бу

динку № 13) у Святошинському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного
кодексу України, Законом 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:

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

лення�прое�т��земле�строю�щодо�відведен-

ня�земельної�ділян�и�(ромадянці�Пономарен-

�о�Надії�Володимирівні� на� просп.� А�адемі�а

Палладіна�(біля�б�дин���№�13)���Святошин-

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

0,002� (а� (земельна� ділян�а� �ом�нальної

власності�територіальної�(ромади�міста�Киє-

ва)�в��орот�остро�ов��оренд��на�5�ро�ів�для

встановлення� збірно-розбірно(о� (аража�

(К-19555).

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

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

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

архіте�т�ри.

Заступник міського голови 

секретар Київради Г. Герега

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

Ткаченко Ользі Володимирівні на вул. Бонч
Бруєвича, 2 
у Святошинському районі м. Києва для ведення садівництва

Рішення Київської міської ради № 96/9684  від 2 жовтня 2013 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки громадянці Ткаченко Ользі Володимирівні на вул. Бонч
Бруєвича, 2 у Святошинському
районі м. Києва та додані документи, враховуючи негативний висновок Департаменту містобудування та
архітектури від 22.05.2013 № 7938/0/12
1/27
13, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України,
Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності", пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.� Відмовити� �� наданні� дозвол�� на

розроблення� прое�т�� земле�строю� щодо

відведення� земельної� ділян�и� (ромадянці

Т�ачен�о�Ользі� Володимирівні� на� в�л.� Бонч-

Бр�євича,� 2� �� Святошинсь�ом�� районі�

м.� Києва� орієнтовною� площею� 0,02� (а

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

територіальної� (ромади� міста� Києва)� �

власність�для�ведення�садівництва�(К-19996).

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

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

обмеженою відповідальністю "ГОРИЗОНТ
I" на вул. Довженка, 7
(літ. "З") у Шевченківському районі м. Києва для будівництва

СТО з автомийкою
Рішення Київської міської ради №98/9686   від 2 жовтня 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю "ГОРИЗОНТ
I" на вул. Довженка, 7 (літ. "З") у
Шевченківському районі м. Києва та додані документи, враховуючи, що відсутній санітарний розрив до
житлової забудови (висновок Департаменту містобудування та архітектури від 22.05.2013 № 7936/0/12

1/27
13), 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.�Відмовити���наданні�дозвол��на�розроб-

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

земельної� ділян�и� товариств�� з� обмеженою

відповідальністю� "ГОРИЗОНТ-I"� на� в�л.�Дов-

жен�а,�7� (літ.� "З")���Шевчен�івсь�ом��районі

м.� Києва� орієнтовною� площею� 0,05� (а� (зе-

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

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

�ов��оренд��на�49�ро�ів�для�б�дівництва�СТО

з�автомий�ою�(К-20865).

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

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

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

архіте�т�ри.

Заступник міського голови 

секретар Київради Г. Герега

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

установі "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб 
ім. Л. В. Громашевського Академії медичних наук України" 

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

і споруд
Рішення Київської міської ради №73/9661  від 2 жовтня 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки державній установі "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевсько

го Академії медичних наук України" на вул. Миколи Амосова, 5 у Солом'янському районі м. Києва та дода

ні документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України "Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності",
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Київська
міська рада 

ВИРІШИЛА:
1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�-

т�� земле�строю�щодо� відведення� земель-

ної� ділян�и� державній� �станові� "Інстит�т

епідеміоло(ії� та� інфе�ційних� хвороб� ім.� Л.

В.�Громашевсь�о(о�А�адемії�медичних�на��

У�раїни"� на� в�л.�Ми�оли�Амосова,� 5� ��Со-

лом'янсь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною

площею� 2,5530� (а� (земельна� ділян�а� дер-

жавної�власності)� в�постійне��орист�вання

для� б�дівництва� та� обсл�(ов�вання� (оспо-

дарсь�их� б�дівель� і� спор�д� з(ідно� з� пла-

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

17826).

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

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

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

б�д�вання�та�архіте�т�ри.

Заступник міського голови 

секретар Київради Г. Герега

З додатками до рішень Київради можна ознайомитися в
секретаріаті Київради

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

з обмеженою відповідальністю "ІНКОН" 
на вул. Жилянській, 106
б у Шевченківському районі м. Києва

для експлуатації та обслуговування офісної будівлі
Рішення Київської міської ради №71/9659  від 2 жовтня 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю "ІНКОН" на вул. Жилянській, 106
б у Шевчен

ківському 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 са

моврядування в Україні", Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

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

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

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

ністю� "ІНКОН"� на� в�л.� Жилянсь�ій,� 106-б� �

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

ною�площею�0,09�(а�(земельна�ділян�а��ом�-

нальної� власності� територіальної� (ромади

міста�Києва)�в� �орот�остро�ов��оренд��на�5

ро�ів� для� е�спл�атації� та� обсл�(ов�вання

офісної�б�дівлі� з(ідно�з�планом-схемою� (до-

дато�� до� рішення)� (К-20820,� заява� ДЦ�

№�01013-000078176-014�від�19.03.2013).

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

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

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

б�д�вання�та�архіте�т�ри.

Заступник міського голови 

секретар Київради Г. Герега

З додатками до рішень Київради можна ознайомитися в
секретаріаті Київради

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

Стуконогу Павлу Петровичу на вул. Малинській, 2
а 
у Святошинському районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування складських приміщень
Рішення Київської міської ради №67/9655   від 2 жовтня 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки Стуконогу Павлу Петровичу на вул. Малинській, 2
а у Святошинському районі м. Києва та
додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом України "Про вне

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



ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Хрещатик 328 березня 2014 року

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и�Ст��оно(��Павл��Петрович��на�в�л.�Ма-

линсь�ій,�2-а���Святошинсь�ом��районі�м.�Ки-

єва� орієнтовною� площею� 0,32� (а� (земельна

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

(ромади� міста� Києва)� в� �орот�остро�ов�

оренд��на�5�ро�ів�для�е�спл�атації�та�обсл�-

(ов�вання� с�ладсь�их� приміщень� з(ідно� з

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

20837).

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

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

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

архіте�т�ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

З додатками до рішень Київради можна ознайомитися в
секретаріаті Київради

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

акціонерному товариству "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" 
на вул. Копилівській, 38, літера "А" у Подільському районі 
м. Києва для експлуатації та обслуговування нежитлового 

буднику — будинку допоміжних служб 
(адміністративного корпусу)

Рішення Київської міської ради № 69/9657 від 2 жовтня 2013 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки публічному акціонерному товариству "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" на вул. Копилів

ській, 38, літера "А" у Подільському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Зе

мельного кодексу України, Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України що

до розмежування земель державної та комунальної власності", пунктом 34 частини першої статті 26 Зако

ну України "Про місцеве самоврядування в Україні", Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

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

земле�строю� щодо� відведення� земельної

ділян�и� п�блічном�� а�ціонерном�� товарис-

тв�� "КИЇВСЬКИЙ� ВІТАМІННИЙ� ЗАВОД"� на

в�л.� Копилівсь�ій,� 38,� літера� "А"� �� Поділь-

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

щею�0,19�(а�(земельна�ділян�а��ом�нальної

власності�територіальної�(ромади�міста�Ки-

єва)� в� �орот�остро�ов�� оренд�� на� 5� ро�ів

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

лово(о� б�дин��� — б�дин��� допоміжних

сл�жб� (адміністративно(о� �орп�с�)� з(ідно�з

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

20339).

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

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

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

б�д�вання�та�архіте�т�ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

З додатками до рішень Київради можна ознайомитися в
секретаріаті Київради

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

публічному акціонерному товариству "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ
ЗАВОД" на вул. Копилівській, 38 у Подільському районі 

м. Києва для експлуатації майнового комплексу з виробничими,
складськими, адміністративними будівлями і спорудами 

та аптеки
Рішення Київської міської ради № 70/9658 від 2 жовтня 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки публічному акціонерному товариству "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" на вул. Копилів

ській, 38 у Подільському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного ко

дексу України, Законом 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� земель-

ної�ділян�и�п�блічном��а�ціонерном��това-

риств�� "КИЇВСЬКИЙ� ВІТАМІННИЙ� ЗАВОД"

на�в�л.�Копилівсь�ій,�38���Подільсь�ом��ра-

йоні�м.�Києва�орієнтовною�площею�1,76�(а

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

територіальної� (ромади�міста�Києва)�в��о-

рот�остро�ов�� оренд�� на� 5� ро�ів� для� е�с-

пл�атації�майново(о��омпле�с��з�виробни-

чими,�с�ладсь�ими,�адміністративними�б�-

дівлями� і� спор�дами� та� апте�и� з(ідно� з

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

20340).

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

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

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

б�д�вання�та�архіте�т�ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

З додатками до рішень Київради можна ознайомитися в
секретаріаті Київради

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

з обмеженою відповідальністю 
"БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МІСЬКЖИТЛОБУД" 

на вул. Комбінатній, 2 у Дніпровському районі м. Києва 
для експлуатації та обслуговування комплексу виробничих 

та складських будівель
Рішення Київської міської ради № 66/9654 від 2 жовтня 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МІСЬКЖИТЛОБУД"
на вул. Комбінатній, 2 у Дніпровському 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 За

кону 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�товариств��з�обмеженою�відповідаль-

ністю�"БУДІВЕЛЬНА�КОМПАНІЯ�"МІСЬКЖИТ-

ЛОБУД"� на� в�л.� Комбінатній,� 2� �� Дніпров-

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

0,59�(а�(земельна�ділян�а��ом�нальної�влас-

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

дов(остро�ов�� оренд�� на� 15� ро�ів� для� е�с-

пл�атації� та� обсл�(ов�вання� �омпле�с�� ви-

робничих� та� с�ладсь�их� б�дівель� з(ідно� з

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

20136).

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

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

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

архіте�т�ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

З додатками до рішень Київради можна ознайомитися в
секретаріаті Київради

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 02.12.2010 № 304/5116 

“Про надання релігійній громаді Української Православної
Церкви парафії Святого великомученика Георгія Побідоносця 

в Оболонському районі м. Києва земельної ділянки 
для експлуатації та обслуговування храмового комплексу 

на вул. Восьмого березня, 7
б в Оболонському районі м. Києва”
Рішення Київської міської ради № 384/9872 від 23 жовтня 2013 року

У зв’язку з технічною помилкою, допущеною при підготовці проекту рішення, та враховуючи звернення
Релігійної громади Української Православної Церкви парафії Святого великомученика Георгія Побідонос

ця у Оболонському районі м. Києва від 21.02.2012, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

�ої�ради�від�02.12.2010�№ 304/5116�“Про�на-

дання� релі(ійній� (ромаді� У�раїнсь�ої� Право-

славної�Цер�ви�парафії�Свято(о�вели�ом�че-

ни�а� Геор(ія� Побідоносця� в� Оболонсь�ом�

районі� м.� Києва� земельної� ділян�и� для� е�с-

пл�атації� та� обсл�(ов�вання� храмово(о� �ом-

пле�с��на�в�л.�Восьмо(о�березня,�7-б�в�Обо-

лонсь�ом��районі�м.�Києва”,�а�саме:

— слова� “релі(ійній� (ромаді� У�раїнсь�ої

Православної� Цер�ви� парафії� Свято(о� вели-

�ом�чени�а� Геор(ія� Побідоносця� в� Оболон-

сь�ом�� районі� м.� Києва”� замінити� словами

“релі(ійній� (ромаді� У�раїнсь�ої� Православної

Цер�ви� парафії� Свято(о� вели�ом�чени�а� Ге-

ор(ія�Побідоносця���Оболонсь�ом��районі�м.

Києва”�(справа�№�А-19864);

— �� всіх� позиціях� перед� словом� “е�спл�-

атації”�додати�слово�“б�дівництва,”.

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

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

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

архіте�т�ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

Державному територіально
галузевому об’єднанню 
“Південно
Західна залізниця” на вул. Тимофія Шамрила, 4 

у Шевченківському районі м. Києва 
для обслуговування та експлуатації об’єктів рекреаційного 

призначення (дитяча залізниця)
Рішення Київської міської ради № 293/9781 від 23 жовтня 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок Державному територіально
галузевому об’єднанню “Південно
Західна залізниця” на
вул. Тимофія Шамрила, 4 у Шевченківському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 92,
123 Земельного кодексу України, пунктами 4 та 6 прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комуналь

ної власності”, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра

їні”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

ляно��Державном��територіально-(ал�зевом�

об’єднанню� “Південно-Західна� залізниця”�на

в�л.�Тимофія�Шамрила,�4���Шевчен�івсь�ом�

районі�м.�Києва�орієнтовними�площами�0,19

(а;�0,22�(а;�0,32�(а;�1,12�(а�(земельні�ділян�и

державної�власності)�в�постійне��орист�ван-

ня�для�обсл�(ов�вання�та�е�спл�атації�об’є�-

тів�ре�реаційно(о�призначення�(дитяча�заліз-

ниця)�з(ідно�з�планом-схемою�(додато��до�рі-

шення)�(К-20950).

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

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

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

б�д�вання�та�архіте�т�ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

З додатками до рішень Київради можна ознайомитися в
секретаріаті Київради

Про внесення змін до рішення Київради 
від 21.02.2013 № 20/9077 “Про дозвіл управлінню освіти 

Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації 
на списання боргу з орендних платежів приватному 

навчальному закладу “Загальноосвітня 
школа I — III ступеня — дитячий садок “Міцва
613”

Рішення Київської міської ради № 231/9719 від 23 жовтня 2013 року
Відповідно до статті 136 Господарського кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про

місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи довідку Управління освіти Голосіївської районної в м.
Києві державної адміністрації від 12 березня 2013 року № 6, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести� зміни�до� рішення�Київради� від

21.02.2013� № 20/9077� “Про� дозвіл� �прав-

лінню�освіти�Голосіївсь�ої�районної�в�м.�Ки-

єві� державної� адміністрації� на� списання

бор(�� з� орендних� платежів� приватном�� на-

вчальном�� за�лад�� “За(альноосвітня�ш�ола

I —� III� ст�пеня —� дитячий� садо�� “Міцва-

613”,�а�саме:

— в� п�н�ті� 1� слова� “�� с�мі� 217270,85� (рн

станом�на�01.06.2012�за�орендовані�приват-

ним� навчальним� за�ладом� “За(альноосвітня

ш�ола�I —�III�ст�пеня —�дитячий�садо��“Міц-

ва-613”�замінити�словами� “��с�мі�465441,71

(рн�станом�на�01.03.2013�за�орендовані�при-

ватним� за�ладом� “Приватний� навчально-ви-

ховний��омпле�с�“За(альноосвітня�ш�ола�I —

III�ст�пеня —�дитячий�садо��“Міцва-613”.

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



ÄÎÊÓÌÅÍÒÄÎÊÓÌÅÍÒ

Хрещатик 4 28 березня 2014 року

Про відмову Міністерству внутрішніх справ України 
в поновленні договору оренди земельної ділянки

для будівництва житлового будинку 
з вбудовано
прибудованими магазином та клубними примі


щеннями на просп. Героїв Сталінграда, 15
в 
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради №110/9698    від 2  жовтня 2013 року
Відповідно до статей 9, 93 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України "Про оренду землі", пун


кту 34 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розглянувши лист
звернення Мі

ністерства внутрішніх справ України від 26.02.2013 № 3075/Лк та враховуючи, що земельна ділянка не забу

дована відповідно до умов договору її оренди, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

оренди� земельної� ділян�и� площею� 1,1791

(а� (�адастровий� номер

8000000000:78:099:0063)� на� просп.� Героїв

Сталін(рада,� 15-в� в� Оболонсь�ом�� районі

м.�Києва�від�21.12.2004�№�78-6-00237,���-

ладено(о�між� Київсь�ою�місь�ою� радою� та

Міністерством�вн�трішніх� справ�У�раїни�на

підставі�п�н�т��47�рішення�Київсь�ої�місь�ої

ради� від� 24.06.2004�№� 339/1549� "Про� на-

дання� і� вил�чення� земельних� діляно�� та

припинення� права� �орист�вання� землею"

(справа�№�А-20668).

2.� Визнати� та�им,� що� втратив� чинність,

п�н�т� 47� рішення� Київсь�ої� місь�ої� ради� від

24.06.2004�№�339/1549�"Про�надання�і�вил�-

чення�земельних�діляно��та�припинення�пра-

ва��орист�вання�землею".

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

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

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

форм�вати�Міністерство�вн�трішніх�справ�У�-

раїни�про�прийняття�цьо(о�рішення.

4.� Земельн�� ділян��,� зазначен�� в� п�н�ті� 1

цьо(о� рішення,� віднести� до� земель� запас�

житлової�і�(ромадсь�ої�заб�дови.

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

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

земельних�відносин,�містоб�д�вання�та�архіте�-

т�ри.

Заступник міського голови 

секретар Київради Г. Герега

Про визнання таким, 
що втратив чинність, пункту 10 

рішення Київської міської ради від 08.11.2001 № 85/1519 
“Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення

права користування землею”
Рішення Київської міської ради №378/9866    від 23 жовтня 2013 року

З метою впорядкування земельних відносин у місті Києві та враховуючи те, що приватним підприємством
“Обрій 2000” не виконано пункту 8.4 договору оренди земельної ділянки від 02.12.2005 № 66
6
00308, а са

ме: не завершено забудову земельної ділянки протягом трьох років з моменту державної реєстрації зазна

ченого договору оренди земельної ділянки, керуючись статтею 31 Закону України “Про оренду землі”, стат

тею 651 Цивільного кодексу України, Київська міська радаа

ВИРІШИЛА:

1.� Визнати� та�им,� що� втратив� чинність,

п�н�т� 10� рішення� Київсь�ої� місь�ої� ради� від

08.11.2001�№ 85/1519� “Про�надання� і� вил�-

чення�земельних�діляно��та�припинення�пра-

ва� �орист�вання� землею”� (справа� №� А-

18845).

2.� Розірвати�до(овір� оренди� земельної� ді-

лян�и� від� 02.12.2005�№ 66-6-00308� в� одно-

сторонньом��поряд���за� ініціативою�орендо-

давця —�Київсь�ої�місь�ої�ради.

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

навчо(о� ор(ан�� Київради� (Київсь�ої� місь�ої

державної�адміністрації)�поінформ�вати�при-

ватне� підприємство� “Обрій� 2000”� про� прий-

няття�цьо(о�рішення.

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 надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
“БМС СЕРВІС” на вул. Симиренка, 9 

у Святошинському районі м. Києва для обслуговування 
та експлуатації офісних та складських приміщень
Рішення Київської міської ради №340/9828    від 23 жовтня 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю “БМС СЕРВІС” на вул. Симиренка, 9 у Свято

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

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

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

цеве самоврядування в Україні”, Київська міська радаа

ВИРІШИЛА:

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

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

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

ністю�“БМС�СЕРВІС”�на�в�л.�Симирен�а,�9��

Святошинсь�ом�� районі� м.� Києва� орієнтов-

ною�площею�0,09�(а�(земельна�ділян�а��ом�-

нальної� власності� територіальної� (ромади

міста� Києва)� в� дов(остро�ов�� оренд�� на� 10

ро�ів� для� обсл�(ов�вання� та� е�спл�атації

офісних� та� с�ладсь�их� приміщень� з(ідно� з

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

21289).

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

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

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

б�д�вання�та�архіте�т�ри.

Заступник міського голови 

секретар Київради Г. Герега

З додатками до рішень Київради можна ознайомитися в
секретаріаті Київради

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки відкритому акціонерному 
товариству Хімічному заводу “Ріхтер Гедеон” 

на вул. Тургенєвській, 17
б (літ. А) 
у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування офісної будівлі
Рішення Київської міської ради №338/9826   від 23 жовтня 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки відкритому акціонерному товариству Хімічному заводу “Ріхтер Гедеон” на вул. Тургенєв

ській, 17
б (літ. А) у Шевченківському 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 За

кону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.� Надати� дозвіл� на� розроблення� про-

е�т�� земле�строю� щодо� відведення� зе-

мельної�ділян�и�від�ритом��а�ціонерном�

товариств�� Хімічном�� завод�� “Ріхтер� Ге-

деон”�на�в�л.�Т�р(енєвсь�ій,�17-б� (літ.�А)

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

товною�площею�0,13�(а�(земельна�ділян�а

�ом�нальної� власності� територіальної

(ромади� міста� Києва)� в� дов(остро�ов�

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

сл�(ов�вання�офісної�б�дівлі�з(ідно�з�пла-

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

21873).

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

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

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

б�д�вання�та�архіте�т�ри.

Заступник міського голови 

секретар Київради Г. Герега

З додатками до рішень Київради можна ознайомитися в
секретаріаті Київради

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки громадянину 
Воловику Івану Степановичу на вул. Андрія Сови, 6

у Деснянському районі м. Києва для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд
Рішення Київської міської ради №352/9840  від 23 жовтня 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Воловику Івану Степановичу на вул. Андрія Сови, 6 у Деснянському районі
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України
“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому

нальної власності”, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, Київська міська радаа

ВИРІШИЛА:

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

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

лян�и�(ромадянин��Волови��� Іван��Степано-

вич��на�в�л.�Андрія�Сови,�6� ��Деснянсь�ом�

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

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

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

ність�для�б�дівництва�та�обсл�(ов�вання�жит-

лово(о� б�дин��,� (осподарсь�их� б�дівель� і

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

рішення)�(К-21061).

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

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

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

б�д�вання�та�архіте�т�ри.

Заступник міського голови 

секретар Київради Г. Герега

З додатками до рішень Київради можна ознайомитися в
секретаріаті Київради

Про визнання таким, 
що втратив чинність, пункту 5 рішення Київської міської ради

від 24.04.2003 № 411
2/571 “Про надання і вилучення земельних
ділянок та припинення права користування землею”

Рішення Київської міської ради №377/9865   від 23 жовтня 2013 року
З метою впорядкування земельних відносин у місті Києві та враховуючи те, що приватним підприємством

“Обрій 2000” не виконано пункту 8.4 договору оренди земельної ділянки від 28.12.2004 № 66
6
00218, а са

ме: не завершено забудову земельної ділянки протягом трьох років з моменту державної реєстрації зазна

ченого договору оренди земельної ділянки, керуючись статтею 31 Закону України “Про оренду землі”, стат

тею 651 Цивільного кодексу України, Київська міська радаа

ВИРІШИЛА:

1.� Визнати� та�им,� що� втратив� чинність,

п�н�т� 5� рішення� Київсь�ої� місь�ої� ради� від

24.04.2003�№ 411-2/571�“Про�надання�і�вил�-

чення�земельних�діляно��та�припинення�пра-

ва� �орист�вання� землею”� (справа� №� А-

18840).

2.� Розірвати�до(овір� оренди� земельної� ді-

лян�и� від� 28.12.2004�№ 66-6-00218� в� одно-

сторонньом��поряд���за� ініціативою�орендо-

давця —�Київсь�ої�місь�ої�ради.

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

навчо(о� ор(ан�� Київради� (Київсь�ої� місь�ої

державної�адміністрації)�поінформ�вати�при-

ватне� підприємство� “Обрій� 2000”� про� прий-

няття�цьо(о�рішення.

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

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

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

архіте�т�ри.

Заступник міського голови 

секретар Київради Г. Герега

Про внесення змін до договорів оренди 
земельних ділянок від 25.11.2010 № 79
6
00793 

та № 79
6
00794, укладених між Київською міською радою та
товариством з обмеженою відповідальністю “ІНБУДКОНСАЛТ”

Рішення Київської міської ради №383/9871   від 23 жовтня 2013 року
Відповідно до статті 30 Закону України “Про оренду землі”, Закону України “Про місцеве самоврядуван


ня в Україні” та враховуючи лист
звернення товариства з обмеженою відповідальністю “ІНБУДКОНСАЛТ”
від 21.06.2013 № 248, Київська міська радаа

ВИРІШИЛА:

1.� Внести� зміни� до� до(оворів� оренди� зе-

мельних�діляно��від�25.11.2010�№ 79-6-00793

та� № 79-6-00794,� ��ладених� між� Київсь�ою

місь�ою�радою�та�товариством�з�обмеженою

відповідальністю�“ІНБУДКОНСАЛТ”,�а�саме:

— ��підп�н�тах�2.1�п�н�тів�2�цих�до(оворів

слова� “для� б�дівництва,� е�спл�атації� та� об-

сл�(ов�вання�ба(атоф�н�ціонально(о�офісно-

тор(івельно-(отельно(о� �омпле�с�� з� пар�ін-

(ом”�замінити�словами�“для�б�дівництва,�е�с-

пл�атації� та� обсл�(ов�вання� ба(атоф�н�ціо-

нально(о� житлово-офісно-тор(овельно(о

�омпле�с��з�пар�ін(ом”�(справа�№�А-20855).

2.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�“ІНБУДКОНСАЛТ”:

2.1.�Ви�онати�вимо(и,�ви�ладені�в�листі�Де-

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

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

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

12.09.2013�№ 15981/0/12/19-13.

2.2.�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,�для���ладання�додат�ових

�(од�до�до(оворів�оренди�земельних�діляно�

від� 25.11.2010� № 79-6-00793� та� № 79-6-

00794.

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



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 528 березня 2014 року

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

для будівництва, експлуатації та обслуговування 
житлового комплексу з нежитловими приміщеннями 
та підземним паркінгом на вул. Червонопільській, 2"г 

у Подільському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 400/9888 від 23 жовтня 2013 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи лист"повідомлення товариства
з обмеженою відповідальністю “Компанія Елонг” від 18.07.2013 № КОП"0047, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити на 5 ро ів до овір оренди зе-
мельної ділян и від 20.07.2007 № 85-6-00333
площею 1,2445 а ( адастровий номер
8000000000:85:148:0026), ладений між Ки-
ївсь ою місь ою радою та товариством з об-
меженою відповідальністю “КОМПАНІЯ
ЕЛОНГ” для б дівництва, е спл атації та об-
сл ов вання житлово о омпле с з нежит-
ловими приміщеннями та підземним пар ін-
ом на підставі рішення Київсь ої місь ої ра-
ди від 08.02.2007 № 106/767 “Про передач
орот остро ов оренд земельної ділян и
товариств з обмеженою відповідальністю
“КОМПАНІЯ ЕЛОНГ” для б дівництва, е спл -
атації та обсл ов вання житлово о омпле -
с з нежитловими приміщеннями та підзем-
ним пар ін ом на в л. Червонопільсь ій, 2-
Подільсь ом районі м. Києва” (справа № А-
20808).
2. Встановити, що розмір річної орендної

плати, визначеної в до оворі оренди земель-
ної ділян и від 20.07.2007 № 85-6-00333, під-
ля ає приведенню відповідність до норм за-
онодавства.
3. Товариств з обмеженою відповідальніс-

тю “Компанія Елон ” місячний термін нада-
ти до Департамент земельних рес рсів ви-
онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації) до -
менти, визначені за онодавством, для ла-
дання додат ової оди про поновлення до о-
вор оренди земельної ділян и від 20.07.2008
№ 85-6-00333.
4. Контроль за ви онанням цьо о рішення

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

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 
“АВТОЗАЛІЗНИЧ ПОСТАЧСЕРВІС” договору оренди земельних 

ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування 
торговельно"офісного центру з паркінгом на Ленінградській

площі у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 396/9884 від 23 жовтня 2013 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи лист"звернення товариства з
обмеженою відповідальністю “АВТОЗАЛІЗНИЧ ПОСТАЧСЕРВІС” від 21.11.2012 № 50, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити на 5 ро ів до овір оренди зе-
мельних діляно від 12.11.2007 № 66-6-00432
( адастрові номери 8000000000:63:085:0057,
8000000000:63:085:0060), ладений між Ки-
ївсь ою місь ою радою та товариством з об-
меженою відповідальністю “АВТОЗАЛІЗНИЧ
ПОСТАЧСЕРВІС” на підставі рішення Київсь ої
місь ої ради від 26.04.2007 № 516/1177 “Про
передач товариств з обмеженою відпові-
дальністю “АВТОЗАЛІЗНИЧ ПОСТАЧСЕРВІС”
земельних діляно для б дівництва, е спл -
атації та обсл ов вання тор овельно-офісно-
о центр з пар ін ом на Ленін радсь ій пло-
щі Дніпровсь ом районі м. Києва” (справа
№ А-20033).
2. Встановити, що розмір річної орендної

плати, визначеної в до оворі оренди земель-
ної ділян и від 12.11.2007 № 66-6-00432, під-

ля ає приведенню відповідність до норм за-
онодавства.
3. Товариств з обмеженою відповідальніс-

тю “АВТОЗАЛІЗНИЧ ПОСТАЧСЕРВІС” місяч-
ний термін надати до Департамент земель-
них рес рсів ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) до менти, визначені за онодав-
ством, для ладання додат ової оди про
поновлення до овор оренди земельної ді-
лян и від 12.11.2007 № 66-6-00432.
4. Контроль за ви онанням цьо о рішення

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

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

Про поновлення ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КОНЦЕРН “КИЇВПІДЗЕМШЛЯХБУД” 

договору оренди земельної ділянки для будівництва, 
експлуатації та обслуговування житлового будинку 

з об’єктами соціально"культурного призначення на вул. Боженка
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 397/9885 від 23 жовтня 2013 року
Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи лист"звернення ТОВАРИСТВА

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КОНЦЕРН “КИЇВПІДЗЕМШЛЯХБУД” від 02.06.2011 № 201/1, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити на 5 ро ів до овір оренди зе-
мельної ділян и від 01.08.2006 № 79-6-00436
площею 0,3180 а ( адастровий номер
8000000000:79:028:0027), ладений між Київ-
сь ою місь ою радою та ТОВАРИСТВОМ З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КОНЦЕРН
“КИЇВПІДЗЕМШЛЯХБУД” для б дівництва, е с-
пл атації та обсл ов вання житлово о б дин
з об’є тами соціально- льт рно о призначення
на в л. Божен а Голосіївсь ом районі м. Ки-
єва на підставі рішення Київсь ої місь ої ради
від 14.07.2005 № 784/3359 “Про передач зе-
мельної ділян и товариств з обмеженою відпо-
відальністю “Концерн “Київпідземшляхб д” для
б дівництва, е спл атації та обсл ов вання
житлово о б дин з об’є тами соціально- ль-
т рно о призначення на в л. Божен а Голосі-
ївсь ом районі м. Києва” (справа № А-19226).
2. Встановити, що розмір річної орендної

плати, визначеної в до оворі оренди земель-

ної ділян и від 01.08.2006 № 79-6-00436, під-
ля ає приведенню відповідність до норм за-
онодавства.
3. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ “КОНЦЕРН “КИЇВПІДЗЕМШЛЯХ-
БУД” в 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, для ладання додат ової
оди про поновлення до овор оренди зе-

мельної ділян и від 01.08.2006 № 79-6-
00436.
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 поновлення товариству з обмеженою відповідальністю
“Торговий дім “Супермаркет"93” договору оренди земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі
на просп. Перемоги, 24 (літера А) у Шевченківському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 393/9881 від 23 жовтня 2013 року

Відповідно до статей 30, 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи лист"звернення товари"
ства з обмеженою відповідальністю “Торговий дім “Супермаркет"93” від 13.03.2012 № 06/12, Київська місь"
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити на 5 ро ів до овір оренди зе-
мельної ділян и площею 0,3860 а від
26.10.2007 № 91-6-00717 ( адастровий но-
мер 8000000000:88:137:0001) для е спл ата-
ції та обсл ов вання нежитлової б дівлі на
просп. Перемо и, 24 (літера А) Шевчен ів-
сь ом районі м. Києва, ладений між Київ-
сь ою місь ою радою та товариством з обме-
женою відповідальністю “Тор овий дім “С -
пермар ет-93” на підставі рішення Київсь ої
місь ої ради від 29.03.2007 № 404/1065 “Про
передач товариств з обмеженою відпові-
дальністю “Тор овий дім “С пермар ет-93”
земельної ділян и для е спл атації та обсл -
ов вання нежитлової б дівлі на просп. Пере-
мо и, 24 (літера А) Шевчен івсь ом районі
м. Києва” (справа А-20065).
2. Встановити, що розмір річної орендної

плати, визначений в до оворі оренди земель-
ної ділян и від 11.12.2003 № 91-6-00201, під-

ля ає приведенню відповідність до норм за-
онодавства.
3. Товариств з обмеженою відповідальніс-

тю “Тор овий дім “С пермар ет-93” місяч-
ний термін надати до Департамент земель-
них рес рсів ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) до менти, визначені за онодав-
ством, для ладання додат ової оди про
поновлення та внесення змін до до овор
оренди земельної ділян и від 26.10.2007
№ 91-6-00717.
4. Контроль за ви онанням цьо о рішення

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

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

Про поновлення та внесення змін до договорів оренди 
земельних ділянок від 27.03.2008 № 78"6"00526, № 78"6"00527,

укладених між Київською міською радою 
та багатопрофільним підприємством “Солідарність” 
у формі товариства з обмеженою відповідальністю 

для будівництва, експлуатації та обслуговування 
багатофункціонального ринкового комплексу 

і благоустрою прилеглих територій на вул. Вербовій, 19 
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 399/9887 від 23 жовтня 2013 року
Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України “Про внесення змін до

деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності”, ста"
тей 30, 33 Закону України “Про оренду землі” та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити на 5 ро ів до овір оренди зе-
мельної ділян и від 27.03.2008 № 78-6-00527
площею 0,1149 а ( адастровий номер
8000000000:78:223:0016), ладений між Київ-
сь ою місь ою радою та ба атопрофільним
підприємством “Солідарність” формі товари-
ства з обмеженою відповідальністю для б дів-
ництва підземних тор ових, технічних примі-
щень та підземних приміщень для б дівництва,
е спл атації та обсл ов вання ба атоф н ціо-
нально о рин ово о омпле с і бла о строю
приле лих територій на в л. Вербовій, 19 в
Оболонсь ом районі м. Києва на підставі рі-
шення Київсь ої місь ої ради від 26.07.2007
№ 94/1928 “Про передач ба атопрофільном
підприємств “Солідарність” формі товари-
ства з обмеженою відповідальністю земельних
діляно для б дівництва, е спл атації та обсл -
ов вання ба атоф н ціонально о рин ово о
омпле с і бла о строю приле лих територій
на в л. Вербовій, 19 в Оболонсь ом районі м.
Києва” (справа № А-20750).
2. Внести зміни до до оворів оренди зе-

мельних діляно від 27.03.2008 № 78-6-00526
( адастровий номер 8000000000:78:223:0001),
№ 78-6-00527 ( адастровий номер
8000000000:78:223:0016) зв’яз з перехо-
дом права власності на майно (до овір півлі-
продаж від 12.10.2009), а саме: замінити сто-
рон по до оворах “Ба атопрофільне підпри-

ємство “Солідарність” формі товариства з
обмеженою відповідальністю” на сторон “то-
вариство з обмеженою відповідальністю “КО-
МЕРЦ ПЛАЗА”.
3. Встановити, що розмір річної орендної

плати, визначеної в до оворах оренди зе-
мельних діляно від 27.03.2008 № 78-6-
00526, № 78-6-00527, підля ає приведенню
відповідність до норм за онодавства.
4. 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
додат ових од про внесення змін до до о-
ворів оренди земельних діляно від
27.03.2008 № 78-6-00526, № 78-6-00527.
5. Рішення втрачає чинність через дванад-

цять місяців після наб ття ним чинності ра-
зі, я що протя ом цьо о стро не ладено
відповідні до овори оренди земельних діля-
но .
6. Контроль за ви онанням цьо о рішення

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

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

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

для організації будівельних робіт та благоустрою прилеглої 
території на Кільцевій дорозі, 12"б, 12"в (літера “А”), 12"г 

(літера “А”) у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 392/9887 від 23 жовтня 2013 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи лист"звернення товариства з
обмеженою відповідальністю “Акта"МК” від 06.12.2012 № 06/12"1, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити на 5 ро ів до овір оренди зе-
мельної ділян и площею 0,1856 а ( адастро-
вий номер 8000000000:75:230:00100) від

07.03.2008№ 75-6-00388, ладений між Київ-
сь ою місь ою радою та товариством з обме-
женою відповідальністю “А та МК” для ор ані-
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зації б дівельних робіт та бла о строю при-
ле лої території на Кільцевій дорозі, 12-б, 12-в
(літера “А”), 12- (літера “А”) Святошинсь о-
м районі м. Києва на підставі рішення Київ-
сь ої місь ої ради від 27.12.2007 № 1609/4442
“Про передач товариств з обмеженою від-
повідальністю “А та МК” земельних діляно
для б дівництва тор овельно-розважально о
омпле с , за ладів ромадсь о о харч вання,
офісів на Кільцевій дорозі, 12-б, 12-в (літера
“А”), 12- (літера “А”) Святошинсь ом райо-
ні м. Києва” (справа № А-20603).
2. Встановити, що розмір річної орендної

плати, визначеної в до оворі оренди земель-
ної ділян и від 07.03.2008 № 75-6-00388, під-
ля ає приведенню відповідність до норм за-
онодавства У раїни.

3. Товариств з обмеженою відповідальніс-
тю “А та МК” місячний термін зверн тися
до Департамент земельних рес рсів ви о-
навчо о ор ан Київради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) із лопотанням щодо
ор анізації робіт по внесенню змін до до ово-
р оренди земельної ділян и від 07.03.2008
№ 75-6-00388.
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 поновлення публічному акціонерному товариству 
“Холдингова компанія “Київміськбуд” 

договору оренди земельної ділянки для будівництва 
житлового будинку з блоком соціально"побутового 

обслуговування на вул. Лісківській, 7 у Деснянському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 390/9878 від 23 жовтня 2013 року
У зв’язку із закінченням строку користування земельною ділянкою, відповідно до статей 30, 33 Закону

України “Про оренду землі” та враховуючи лист"звернення публічного акціонерного товариства “Холдин"
гова компанія “Київміськбуд” від 23.11.2012 № 9935/0/2"12, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити до 31.12.2013 до овір оренди
земельної ділян и від 05.02.2008 № 62-6-
00464 площею 0,6200 а ( адастровий номер
8000000000:62:018:0117), ладений між Ки-
ївсь ою місь ою радою та а ціонерним това-
риством холдин овою омпанією “Київмісь -
б д” для б дівництва житлово о б дин з
бло ом соціально-поб тово о обсл ов ван-
ня на в л. Ліс івсь ій, 7 Деснянсь ом райо-
ні м. Києва на підставі рішення Київсь ої місь-
ої ради від 01.10.2007 № 482/3316 “Про пе-
редач земельної ділян и а ціонерном това-
риств холдин овій омпанії “Київмісь б д”
для б дівництва житлово о б дин з бло ом
соціально-поб тово о обсл ов вання на в л.
Ліс івсь ій, 7 Деснянсь ом районі м. Ки-
єва” (справа № А-20742).
2. Встановити, що розмір річної орендної

плати, визначеної в до оворі оренди земель-
ної ділян и від 05.02.2008 № 62-6-00464, під-

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

“Холдин ова омпанія “Київмісь б д” місяч-
ний термін надати до Департамент земель-
них рес рсів ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) до менти, визначені за онодав-
ством, для ладання додат ової оди про
поновлення до овор оренди земельної ді-
лян и від 05.02.2008 № 62-6-00464.
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 поновлення та внесення змін до договорів оренди 
земельних ділянок у парку Дружби Народів, 

проспект Генерала Ватутіна, 21 у Деснянському районі м. Києва,
від 24.12.2007 № 62"6"00451, № 62"6"004 та № 62"6"00453

Рішення Київської міської ради № 391/9879 від 23 жовтня 2013 року
Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України “Про внесення змін до

деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності”, ста"
тей 30, 33 Закону України “Про оренду землі”, рішення Київської міської ради від 01.11.2012 № 457/8741 “Про
внесення змін до договорів оренди земельних ділянок від 24.12.2007 № 62"6"00451, № 62"6"00452, № 62"6"
00453” та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити на 5 ро ів до овори оренди
земельних діляно за альною площею 1,91
а ( том числі площею 1,48 а в межах
прибережно-захисної см и) ( адастрові
номери 8000000000:62:206:0067,
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : 6 2 : 2 0 6 : 0 0 6 8 ,
8000000000:62:206:0069) від 24.12.2007
№ 62-6-00451, № 62-6-00452 та № 62-6-
00453 пар Др жби Народів, проспе т
Генерала Ват тіна, 21 Деснянсь ом
районі м. Києва, ладені між Київсь ою
місь ою радою та омерційно-технічним
центром “Охоронні системи” формі това-
риства з обмеженою відповідальністю на
підставі рішення Київсь ої місь ої ради від
21.12.2006 № 315/372 “Про передач зе-
мельних діляно омерційно-технічном
центр “Охоронні системи” формі товари-
ства з обмеженою відповідальністю для
розміщення спортивно-оздоровчо о центр
з системою анатно-б сир вальних дорі в
пар Др жби Народів Деснянсь ом
районі м. Києва” (в реда ції рішення Київ-
сь ої місь ої ради від 01.11.2012
№ 457/8741) (справа № А-20459).
2. Внести зміни до до оворів оренди зе-

мельних діляно від 24.12.2007 № 62-6-
00451, № 62-6-00452 та № 62-6-00453 пар-

Др жби Народів, проспе т Генерала Ват -
тіна, 21 Деснянсь ом районі м. Києва, а
саме: замінити сторон по до овор “Комер-

ційно-технічний центр “Охоронні системи”
формі товариства з обмеженою відповідаль-
ністю” на сторон “Товариство з обмеженою
відповідальністю “Спортивно-оздоровчий
омпле с “У раїнсь ий воднолижний стаді-
он”.
3. Річна орендна плата за земельні ділян и,

визначена в до оворах оренди земельних ді-
ляно від 24.12.2007 № 62-6-00451, № 62-6-
00452 та № 62-6-00453 відповідно до рішен-
ня Київсь ої місь ої ради від 01.11.2012
№ 457/8741 “Про внесення змін до до оворів
оренди земельних діляно від 24.12.2007
№ 62-6-00451, № 62-6-00452, № 62-6-
00453”, становить 3 %.
4. Товариств з обмеженою відповідальніс-

тю “Спортивно-оздоровчий омпле с “У ра-
їнсь ий воднолижний стадіон”:
4.1. Ви он вати обов’яз и земле орист -

вача відповідно до статті 96 Земельно о о-
де с У раїни.
4.2. У місячний термін надати до Департа-

мент земельних рес рсів ви онавчо о ор а-
н Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) до менти, визначе-
ні за онодавством, необхідні для ладання
до оворів оренди земельних діляно .
4.3. Питання майнових відносин виріш ва-

ти в становленом поряд .
4.4. 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.
4.5. 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 поряд ,
визначеном за онодавством У раїни.
5. 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.
6. Контроль за ви онанням цьо о рішення

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

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
на вул. Бастіонній, 9 у Печерському районі м. Києва 

від 03.09.2008 № 82"6"00517
Рішення Київської міської ради № 386/9874 від 23 жовтня 2013 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України “Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності”, ста"
тей 30, 33 Закону України “Про оренду землі”, враховуючи лист"звернення публічного акціонерного това"
риства “Холдингова компанія “Київміськбуд” від 07.10.2013 № 05695/0/2"13, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1 Внести зміни до до овор оренди зе-

мельної ділян и від 03.09.2013 № 82-6-00517
площею 0,4234 а ( адастровий номер
8000000000:82:275:0010), ладено о між
Київсь ою місь ою радою і А адемією педа-
о ічних на У раїни, Пенсійним фондом
У раїни та товариством з обмеженою відпові-
дальністю “Спіл а б дівництва нер хомості
№ 1” для ре онстр ції з надб довою адмі-
ністративно о б дин та б дівництва офіс-
но о омпле с з об’є тами обсл ов вання
та пар ін ом на в л. Бастіонній, 9 Печер-
сь ом районі м. Києва на підставі рішення
Київсь ої місь ої ради від 24.05.2007
№ 548/1209 “Про передач А адемії педа о-
ічних на У раїни, Пенсійном фонд У ра-
їни, товариств з обмеженою відповідальніс-
тю “Спіл а б дівництва нер хомості № 1” зе-
мельної ділян и для ре онстр ції з надб до-
вою адміністративно о б дин та б дівниц-
тва офісно о омпле с з об’є тами обсл о-
в вання та пар ін ом на в л. Бастіонній, 9
Печерсь ом районі м. Києва”, а саме:
— замінити сторон по до овор “Товари-

ство з обмеженою відповідальністю “Спіл а
б дівництва нер хомості № 1” на сторон
“П блічне а ціонерне товариство “Холдин о-
ва омпанія “Київмісь б д”;
— слова та цифри “дов остро ов оренд

на 10 ро ів” замінити словами та цифрами
“дов остро ов оренд на 15 ро ів”;

— слова “для ре онстр ції з надб довою
адміністративно о б дин та б дівництва
офісно о омпле с з об’є тами обсл ов -
вання та пар ін ом” замінити словами “для
ре онстр ції з надб довою адміністративно-
о б дин та б дівництва житлово-офісно о
омпле с з об’є тами обсл ов вання та
пар ін ом” (справа № А-20903).
2. Встановити, що розмір річної орендної

плати, визначеної в до оворі оренди земель-
ної ділян и від 03.09.2008 № 82-6-00517, під-
ля ає приведенню відповідність до норм за-
онодавства.
3. П блічном а ціонерном товариств

“Холдин ова омпанія “Київмісь б д”, Пенсій-
ном фонд У раїни та Національній а адемії
педа о ічних на У раїни місячний термін
надати до Департамент земельних рес рсів
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
до менти, визначені за онодавством, для
ладання додат ової оди про внесення

змін до до овор оренди земельної ділян и
від 03.09.2008 № 82-6-00517.
4. Контроль за ви онанням цьо о рішення

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

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
від 16.06.2007 № 91"6"00665, укладеного між Київською 

міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю
“РЕСУРС ПРОЕКТБУД” на вул. Шолуденка, 30 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 380/9868 від 23 жовтня 2013 року

Відповідно до статей 93, 120, 124 Земельного кодексу України, статті 30 Закону України “Про оренду зем"
лі”, враховуючи листи"звернення товариства з обмеженою відповідальністю “РЕСУРС ПРОЕКТБУД” від
17.11.2011 № 17112011/001 та від 24.02.2012 № 240212/001, розглянувши технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до до овор оренди зе-
мельної ділян и від 16.06.2007 № 91-6-00665
площею 1,7042 а ( адастровий номер
8000000000:88:117:0001), ладено о між
Київсь ою місь ою радою та товариством з
обмеженою відповідальністю “РЕСУРС ПРО-
ЕКТБУД” для б дівництва, е спл атації та об-
сл ов вання житлово о омпле с з об’є та-
ми соціально- ромадсь о о призначення та
підземним пар ін ом на в л. Шол ден а, 30
Шевчен івсь ом районі м. Києва, а саме:
— підп н ті 2.1 п н т 2 слова “житлово-

о омпле с ” замінити словами “офісно-
житлово о омпле с ”;
— підп н ті 3.1 п н т 3 цифр та слова

“7 (сім) ро ів” замінити цифрами та словами
“15 (п’ятнадцять) ро ів” (справа № А-19712).

2. Товариств з обмеженою відповідальніс-
тю “РЕСУРС ПРОЕКТБУД” надати до Депар-
тамент земельних рес рсів ви онавчо о ор-
ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) до менти, визначе-
ні за онодавством, для ладання додат ових
од про внесення змін до до овор оренди

земельної ділян и від 16.06.2007 № 91-6-
00665.
3. Контроль за ви онанням цьо о рішення

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

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Київської
міської ради від 18.03.2004 № 133/1343 “Про надання Головному

управлінню Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві 
земельної ділянки для будівництва житлового будинку 
з вбудованими приміщеннями та підземним гаражем 

на вул. Гоголівській, 7 у Шевченківському районі м. Києва”
Рішення Київської міської ради № 379/9867 від 23 жовтня 2013 року

Враховуючи негативну громадську думку, численні скарги громадян та те, що на земельній ділянці на вул.
Гоголівській, 7 у Шевченківському районі м. Києва площею 0,17 га розташовано дитячий майданчик, значна
кількість дерев цінних порід, які є елементом озеленення мікрорайону, керуючись статтею 9 Земельного ко"
дексу України, пунктом 34 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Київська місь"
ка рада

ВИРІШИЛА:



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 728 березня 2014 року

1. Визнати та им, що втратило чинність, рішення Київсь ої
місь ої ради від 18.03.2004 № 133/1343 “Про надання Головно-
м правлінню Міністерства вн трішніх справ У раїни в м. Києві
земельної ділян и для б дівництва житлово о б дин з вб до-
ваними приміщеннями та підземним аражем на в л. Го олів-
сь ій, 7 Шевчен івсь ом районі м. Києва” (справа А-20006).
2. Запропон вати Головном правлінню Міністерства

вн трішніх справ У раїни в м. Києві поверн ти до Головно-
о правління земельних рес рсів ви онавчо о ор ан Ки-
ївради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) держав-
ний а т на право постійно о орист вання земельною ді-

лян ою від 01.07.2011 № 01-9-00163 для зняття йо о з ре-
єстрації.
3. Головном правлінню земельних рес рсів ви онавчо о

ор ан Київради (Київсь ої місь ої державної адміністрації):
3.1. Проінформ вати Головне правління Міністерства вн т-

рішніх справ У раїни в м. Києві про прийняття цьо о рішення.
4. Контроль за ви онанням цьо о рішення по ласти на по-

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

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.07.2012 № 944/8281 
“Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки,

що підлягає продажу”
Рішення Київської міської ради № 381/9869 від 23 жовтня 2013 року

Враховуючи висновок Міністерства культури України від 06.11.2012 № 710/22/61*12, лист громадянина Дегтяра Андрія Геннадійовича та дору*
чення заступника міського голови — секретаря Київради від 22.07.2013 № 08/Д*2418, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київсь ої місь ої ради від
12.07.2012 № 944/8281 “Про надання дозвол на проведення
е спертної рошової оцін и земельної ділян и, що підля ає
продаж ”, а саме:
— п н ті 1 слова “реставрації предмет охорони з реабі-

літацією та пристос ванням під адміністративний б дино ,
приб дови дворової частини та надб дови мансардно о по-

верх ” замінити на слова “е спл атації та обсл ов вання ад-
міністративно о б дин ” (справа № Є-1202).
2. Контроль за ви онанням цьо о рішення по ласти на по-

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

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про визнання таким, що втратив чинність, пункту 17 рішення Київської міської ради 
від 06.09.2001 № 9/1443 “Про надання і вилучення земельних ділянок”

Рішення Київської міської ради № 376/9864 від 23 жовтня 2013 року
З метою впорядкування земельних відносин у місті Києві та враховуючи те, що приватним підприємством “Обрій 2000” не виконано пункту 8.4

договору оренди земельної ділянки від 28.12.2004 № 63*6*00189, а саме: не завершено забудову земельної ділянки протягом трьох років з мо*
менту 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 им, що втратив чинність, п н т 17 рішення
Київсь ої місь ої ради від 06.09.2001 № 9/1443 “Про надання
і вил чення земельних діляно ” (справа А-18844).
2. Розірвати до овір оренди земельної ділян и від

28.12.2004 № 63-6-00189 в односторонньом поряд за іні-
ціативою орендодавця — Київсь ої місь ої ради.
3. Департамент земельних рес рсів ви онавчо о ор ан

Київради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) поінфор-

м вати приватне підприємство “Обрій 2000” про прийняття
цьо о рішення.
4. Контроль за ви онанням цьо о рішення по ласти на по-

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

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

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

Подільсь а районна в місті Києві державна адміністрація
о олош є про намір передати в оренд приміщення 1 поверх пло-
щею 3,00 в. м, розташовано о в б дівлі ом нально о не омерцій-
но о підприємства "Центр первинної меди о-санітарної допомо и
№ 1" Подільсь о о район м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Фр н-
зе, 107 для розміщення тор овельних автоматів, що відп с ають про-
довольчі товари з розрах н ом орендної плати в розмірі 417,17 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.

ТОВ "Лі а-Е сперт" проводить роботи по з одженню
меж земельної ділян и національно о природно о пар "Го-
лосіївсь ий". Просимо осіб, чиї земельні ділян и меж ють з
ділян ою НПП "Голосіївсь ий", до 8 вітня з'явитися за адре-
сою: м. Київ, в л. Са са ансь о о, 40, оф. 16 для підписання
А тів з одження меж земельної ділян и. Графі роботи під-
приємства: пн.-чт. 9.00-18.00, пт. 9.00-17.00. Довід и за
тел.: (044) 289-60-60; 289-65-18.

Голосіївсь ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача:
Пад на Володимира Ми олайовича, останнє відоме місце реєстрації
я о о: м. Київ, в л. Набережно-Корч ватсь а, 82, в. 1 в с дове засі-
дання на 2 вітня 2014 ро об 11.00 на роз ляд цивільної справи за
позовом Лось ової Тетяни Віталіївни до Пад на Володимира Ми ола-
йовича про стя нення бор , я е відб деться в приміщенні с д :
м. Київ, в л. П. Потєхіна, 14-а, абінет № 27.

Наслід и нез'явлення в с дове засідання передбачені статтями
169, 170 ЦПК У раїни.

С ддя Н. В. Антонова

Деснянсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в я ості відпові-
дача Ляхоць о о Івана Петровича в с дове засідання, я е призначе-
но на 10.00 8 вітня 2014 ро по цивільній справі за позовом Коль-
цова-Ляхоць а Г.В. про розірвання шлюб ( абінет № 9, пр. Мая ов-
сь о о, 5-в, м. Київ).

С ддя Н. Д. Б ша

Втрачене посвідчення арбітражно о ер ючо о № 30, видане Міністерс-
твом юстиції У раїни 08.02.2013 р. на ім'я Хомен а Оле сандра Анатолійо-
вича, вважати недійсним.

Печерсь а районна в місті Києві державна адміністрація
о олош є он рс на право оренди нежитлових приміщень:

- за альною площею 75,7 в. м — о рема нежитлова б дівля
№ 12 літер "Б" на в л. Менделєєва, для розміщення офіс ;

- за альною площею 27,0 в. м, розташованих на першом
поверсі б дин № 1/11, на пров. Вино радний, для
розміщення офіс ;

- за альною площею 32,4 в. м, розташованих на цо ольном
поверсі житлово о б дин № 32, на б-рі Др жби народів,
для розміщення офіс . Вхід до приміщення спільний з
входом меш анців б дин ;

- за альною площею 93,5 в. м, розташованих на цо ольном
поверсі б дин № 12/2/3 на в л. Городець о о, для
розміщення офіс ;

Кон рс відб деться о 15.00 18 вітня 2014 ро в приміщенні
Печерсь ої районної в місті Києві державної адміністрації, я а
розташована за адресою: м. Київ, в л. С ворова, 15, зал засідань на
3 поверсі.

Кон рсна до ментація та інші матеріали оформляються
відповідно до вимо додат 7 до Положення про оренд майна
територіальної ромади міста Києва, затверджено о рішенням сесії
Київради від 22.09.2011 ро № 34/6250.

Місце подання он рсної до ментації: 01010, м. Київ, в л. С во-
рова, 15, ім. 210 (пн. — чт. з 9.00 до 18.00, пт. з 9.00 до 16.45. Обідня
перерва з 13.00 до 13.45).

Кінцевий термін подання он рсної до ментації до 18.00
14.04.2014 ро .

Стартовий розмір орендної плати:
- по об'є т за альною площею 75,7 в. м — о рема нежитлова

б дівля № 12 літер "Б" на в л. Менделєєва, для розміщення офіс
— 3900,75 рн без ПДВ;

- по об'є т за альною площею 27,0 в. м, розташованих на першом
поверсі б дин № 1/11, на пров. Вино радний, для розміщення
офіс — 4014,88 рн без ПДВ;

- по об'є т за альною площею 32,4 в. м, розташованих на
цо ольном поверсі житлово о б дин № 32, на б-рі Др жби
народів, для розміщення офіс — 3730,29 рн без ПДВ;

- по об'є т за альною площею 93,5 в.м., розташованих на
цо ольном поверсі б дин № 12/2/3 на в л. Городець о о, для
розміщення офіс — 17195,65 рн. без ПДВ.

Стро оренди:
- по об'є т за альною площею 75,7 в.м. — о рема нежитлова

б дівля № 12 літер "Б" на в л. Менделєєва, для розміщення офіс
— 2 ро и 364 дні;

- по об'є тах: за альною площею 27,0 в.м., розташованих на
першом поверсі б дин № 1/11, на пров. Вино радний, для
розміщення офіс ; за альною площею 32,4 в.м., розташованих на
цо ольном поверсі житлово о б дин № 32, на б-рі. Др жби
народів, для розміщення офіс ; за альною площею 93,5 в.м.,
розташованих на цо ольном поверсі б дин № 12/2/3 на в л.
Городець о о, для розміщення офіс — до отримання орендарем
повідомлення про продаж об'є т оренди (з ідно рішення Київради
від 31.03.2011 ро № 100/5487 із змінами та доповненнями), але
не більше ніж 2 ро и 364 дні

Розмір авансової орендної плати:
- по об'є т за альною площею 75,7 в. м — о рема нежитлова

б дівля № 12 літер "Б" на в л. Менделєєва, для розміщення
офіс — 7801,50 рн без ПДВ;

- по об'є т за альною площею 27,0 в. м, розташованих на першом
поверсі б дин № 1/11, на пров. Вино радний, для розміщення
офіс — 8029,76 рн без ПДВ;

- по об'є т за альною площею 32,4 в. м, розташованих на
цо ольном поверсі житлово о б дин № 32, на б-рі. Др жби
народів, для розміщення офіс — 7460,58 рн без ПДВ;

- по об'є т за альною площею 93,5 в. м, розташованих на
цо ольном поверсі б дин № 12/2/3 на в л. Городець о о, для
розміщення офіс — 34391,30 рн без ПДВ.

Ре візити для її внесення:
Призначення платеж :
авансова орендна плата для часті он рсі на право оренди

майна ом нальної власності.
Одерж вач:
Ком нальне підприємство Печерсь о о район м. Києва "Дире ція

з правління нежитловим фондом Печерсь о о район м. Києва",
р/р 26000429076 в AT "Райффайзен Бан Аваль" м. Київ,
МФО: 380805, ЄДРПОУ: 35692211
Умови он рс :

ви ористання об'є та оренди ви лючно за цільовим
призначенням;

орендна плата відповідно до он рсної пропозиції переможця,
але не менше стартової;

додат ово до орендної плати нарахов ється подато на додан
вартість розмірі та поряд , що визначено чинним за онодавством
У раїни;

відш од вання витрат підприємства (балансо трим вача) на
тримання майна, а саме:
- плата за орист вання земельною ділян ою, на я ій розташований

об'є т оренди;
- е спл атаційні витрати підприємства (балансо трим вача/ви онав-

ця посл );
- відш од вання підприємств (балансо трим вача/ви онавцю пос-

л ) вартості ом нальних посл ; витрат на тримання приб дин-
ової території, вартості посл по ремонт і технічном обсл ов -
ванню інженерно о обладнання та вн трішньо б дин ових мереж,
ремонт б дівлі т.ч.: по рівлі, фасад , вивоз сміття або сплати
посл на підставі до оворів з постачальни ами;

відш од вання переможцем он рс витрат на здійснення не-
залежної оцін и об'є та оренди встановленом за оном поряд ;

відш од вання переможцем он рс витрат на оп блі вання
інформації в азеті "Хрещати ", за виставленими нею рах н ами;

страх вання орендовано о майна переможцем он рс ;

тримання об'є т відповідно до санітарно-е оло ічних та про-
типожежних норм, дотримання правил охорони праці;

підтримання належних мов е спл атації та технічно о стан
об'є т оренди;

ви онання повном обсязі сіх зобов'язань, зазначених до-
оворі оренди;

с ма авансової орендної плати переможця он рс врахов єть-
ся в рах но орендної плати;

с ма авансової орендної плати повертається особам, я і не ста-
ли переможцями он рс протя ом п'яти днів після затвердження пе-
реможця он рс .

Детальна інформація на сайті: kievcity.gov.ua
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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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Температура +7°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 94 %

Температура +10°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 87 %

Температура +9°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 93 %
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1860 – æèòåëü Íüþ-Éîðêà

Ìàéêë Á³ðí çàïàòåíòóâàâ "â³ä-

êðèâà÷êó ç³ ñâåðäëèêîì ³ Ò-ïîä³á-

íîþ ðó÷êîþ" – øòîïîð. 

1899 – ³òàë³éñüêèé âèíàõ³ä-

íèê Ãóëüºëüìî Ìàðêîí³ ïðîâ³â

ïåðøèé ì³æíàðîäíèé ñåàíñ ðà-

ä³îçâ’ÿçêó ì³æ Àíãë³ºþ òà Ôðàí-

ö³ºþ. 

1914 – ó Êèºâ³ íà á³ïëàí³ "Ñ-6"

²ãîðó Ñ³êîðñüêîìó âäàëîñÿ âñòàíî-

âèòè ñâ³òîâ³ ðåêîðäè øâèäêîñò³: ç

äâîìà ïàñàæèðàìè íà áîðòó – 111

êì/ãîä, ç ï’ÿòüìà - 106 êì/ãîä. 

1927 – ó Êèºâ³ çàñíîâàíî Ðåñ-

ïóáë³êàíñüêó ñòàíö³þ þíèõ òåõ-

í³ê³â. 

1930 – â³äáóâñÿ ñóäîâèé ïðî-

öåñ ó Õàðêîâ³ íàä Ñï³ëêîþ âèçâî-

ëåííÿ Óêðà¿íè. 

1947 – ó æóðíàë³ "Íîâûé ìèð"

îïóáë³êîâàíî ïåðøó êíèãó ðîìàíó

Îëåñÿ Ãîí÷àðà "Ïðàïîðîíîñö³". 

1948 – ó Ñóìñüêîìó îáëàñíîìó

³ñòîðè÷íîìó ìóçå¿ â³äêðèòî âèñ-

òàâêó, ïðèñâÿ÷åíó ïàðòèçàíñüêî-

ìó ðóõîâ³ â Óêðà¿í³. 

1950 – ïî÷àëàñÿ åêñïëóàòàö³ÿ

ë³òàê³â "Àí-2" ó âàíòàæíîìó ³

ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîìó âàð³àí-

òàõ (êîíñòðóêòîð Îëåã Àíòîíîâ). 

1957 – êè¿âñüê³é ê³íîñòóä³¿

õóäîæí³õ ô³ëüì³â ïðèñâîºíî ³ì`ÿ

Îëåêñàíäðà Äîâæåíêà. 

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

У свою чергу зрозуміти неспокій

птаха при появі поруч з ним злочинця

і передати інформацію про нього в

правоохоронні органи зуміли родичі

загиблої Нєєлам Шарм. 

Вбивство Шарм, дружини редакто$

ра місцевого видання, відбулося 20

лютого у неї вдома. Крім жінки, жер$

твою нападу зловмисників став і її до$

машній пес. Папугу, що знаходився в

будинку, злочинці не чіпали, і, таким

чином, він став свідком вбивства. 

Після вбивства про папугу почали

піклуватися рідні Шарм, серед яких

опинився і її племінник Ашутош Шар$

му Госвамі. Усілякий раз, коли він про$

ходив повз клітку з птахом, той почи$

нав кричати і поводитися неспокійно.

Тоді рідні убитої запідозрили щось не$

добре і почали вимовляти різні імена

поряд з папугою; коли черга дійшла до

імені Ашутоша, пернатий знов занер$

вував. 

Про поведінку папуги було повідом$

лено в поліцію, яка затримала підоз$

рюваного. Він зізнався в скоєнні зло$

чину. За словами Ашутоша, він пішов

на справу разом із спільником, і вони

зажадали у Нєєлам гроші і цінні речі.

Боячись, що вона донесе на нього і йо$

го приятеля в поліцію, племінник жін$

ки наніс їй декілька ножових пора$

нень. 

Коли відбудеться суд над вбивцею,

не уточнюється. 

Індійський папуга став не єдиним

пернатим вихованцем, який став свід$

ком кримінальних дій. У серпні 2013

року повідомлялося про папугу, який

допоміг запобігти пограбуванню, а

двома роками раніше до преси потра$

пила історія птаха, який возз`єднався з

господарем після викрадення �

Папуга допоміг поліцейським
зловити вбивцю 
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У�ОВНІВ апо�ей�любовно�о�та�творчо�о�роз�віт�,�Космос�транслює�через�вас

пот�жні�енер�опото�и,�перетворюючи�на�яс�рав��волелюбн��особистість�із�ре-

волюційним�шармом,�я�а�здатна�з��рт�вати�людей�на�вели�і�діла�заради�про�-

рес�.�Ваш�шалений�ент�зіазм�принесе��рандіозний��спіх.�

ТЕЛЬЦІ,�смиренно�пливіть�за�течією��армічних�подій�–�на�них�ви�не�здатні

впливати.�Зап�щено�процес�очищення�підсвідомості,�фізичний�тон�с�на�мінім�-

мі,�підводьте�підс�м�и�ро��,�моліться�та�славте�Господа�і�мрійте,�моделюючи

майб�тнє.� Саме� час� позбавитися� від� самообманів,� с�ин�ти� пелен�� ілюзій� та

прозріти.�

БЛИЗНЮКИ,� др�жні� ряди� поповнюються� неординарними� особами,� життя

б`є��лючем,�вливайтеся�в�йо�о�б�рхлив��течію,�б�дьте�а�тивні,�винахідливі,�то-

ді�реалізація�соціальних�пра�нень�пройде�"на��ра".�

РАКИ,�шлях�професійної�майстерності�веде�до��ар`єрно�о�олімп�,�де�прохо-

дять�сл�жбові�модернізації,�аби�вписатися���віражі�д�х��час�.�Кро��йте�наз�с-

тріч�про�рес�,�нове�для�вас�–�це�давно�заб�те�старе,�тож�втілюйте�зад�ми.�

Швид�о�міняйтеся�на�вн�трішньом��рівні�і�працюйте�на�віддач�,�щоб�енер�ія

не�"за�исла"�в�с�динах.�Зараз�ви�э�страверт,�я�о�о�змінить�с�спільство.�

ЛЕВИ,�тиждень�промайне�під��армічні�а�орди,�б�дете�пожинати�плоди�доп�щених

промахів,�набираючись�м�дрості.�Чом��та��трапилося�і�за�що�–�має�хвилювати�най-

більше,�і�відповіді�знайд�ться,�адже�філософсь�ий��р��озір�розширюється,�призем-

леність�зни�ає,�дар�ючи�шанс�дотор�н�тися�до�со�ровенних�істин.�

ДІВИ,�я�що�хочете�зійти�на�вершин��Божественної�любові�-�мерщій�до�дій!

Під�лежачий��амінь�вода�не�тече,�нині�ви�володієте�висо�им�се�с�альним�по-

тенціалом� і� йо�о� слід� не�айно� "втілювати� в� життя"!� Тема� самовіддачі� в� пар-

тнерстві�є��лючовою.�Тіль�и�не�за�р�зніть���взаєморозрах�н�ах,�вирахов�вати,

чий�в�лад�більший,�–�тіль�и�пс�вати��армонійн��атмосфер�.�

ТЕРЕЗИ,�перед�вами�постане��остро�тема��армонійних�ділових�взаємин,�де

перева�а�на�боці�впливових�неординарних�партнерів.�За�ладається�база�спів-

праці�на�майб�тній�рі��з�продовженням�старих,�підписанням�нових��онтра�тів,

від� я�их� залежать� �ар`єрні� перспе�тиви.�Детально� прорах�йте,� з� �им� із� �ом-

паньйонів�об`єднатися,��зяти�в�надійні�поп�тни�и,�створивши�професійн��дос-

відчен���оманд�.�Завдання�підйомне,�фахівець�ви�нівро��,�здатний�дати�фор�

�он��рентам.�

СКОРПІОНИ,�хочете��триматися�на��ар`єрном��плав�,�мати�влад��над�інши-

ми�–�сл�жіть�їм�вірою�і�правдою,�чиніть�бла�ородно,�проявляйте�творч��нетра-

диційність�в�роботі.�Віддаючи,�ви�зростаєте�д�ховно,�зба�ач�єтеся�матеріально.

Адже�"домна"�особисто�о�щастя�без�т�рбот�про�долю�інших�може�з�асн�ти.�Ни-

ні�ви�зар�чни��давніх�пристрасних�бажань�(т�т�висо�ий�"тис�"),�аби�застрах�ва-

тися�від�невчасно�о�виб�х�,�тримайте�енер�ію�під�жорст�им��онтролем.�

СТРІЛЬЦІ,�прийшла�пора�поп�ст�вати,�вип�стити�романтичн��пар�.�Бавтеся,

розважайтеся,� за�ох�йтеся� по-новом�� в� давніх� лицарів� серця,� від�ривайте� в

них�щось�незвичайне�і��айф�йте�під�милозв�чне�биття�двох�сердець,�т���ни��

ви�ще�до��інця�не�прочитали.�

Кате�орично�заборонено�встрявати���спо��сливі�таємні�авантюри�з�автори-

тетними�фі��рами;�з�висо�ими�посадовцями�вас�зв`яз�ють��армічні��зи�(до��ін-

ця�2014�р.).�

КОЗЕРОГИ,�під�рідним�дахом�витає�ретроспе�тивний�д�х,�облаштов�йте�до-

машнє��ніздо,�реалізов�йте�незатреб�ваний�пот�жний�потенціал��осподарсь�о-

�о�ент�зіазм�.�З�домочадцями�можливі��онфлі�ти,�том��все�по�одж�йте,�пере-

�он�йте� їх� �� правильності� втілення� давніх� ори�інальних� ідей�щодо� оновлення

меблів,� дизайн�,� пов`язаном�� з�ремонтом,� і� разом� зла�оджено� тр�діться� над

створенням�в�оселі�поб�тово�о�та�емоційно�о�затиш��.�

ВОДОЛІЇ,� із�мин�ло�о�знов��випливають�давні�знайомі,�це�не�випад�ово,�а

зна�,�що�треба�щось�разом�доопрацювати,�надол�жити�з�аяне.�Адаптов�йтеся

і�зла�оджено�тр�діться,�чар�йте�вродою,�талантами,�інтеле�том,�"на�ач�йте�ро-

з�мові�біцепси",�ваша�блис��ча�тям�щість�і�ділова�спритність�-�запор��а�трі�м-

ф����б�дь-я�ій�діяльності.�

РИБИ,�перед�вами�від�риваються�давні�джерела�приб�т��,�а��оли�є�матері-

альний�стим�л,�ви�здатні��ори�зр�шити,�природа�обдар�вала�вас�пре�расними

талантами,� я�і� нині� фонтан�ють.� Тож� саме� час� "�онверт�вати"� цю� валют�� на

бла�о��ар`єрно�о�і�матеріально�о�зростання��

Астролог Любов ШЕХМАТОВА 
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П
оліція індійського
міста Агра у штаті
Уттар�Прадеш
затримала вбивцю

місцевої мешканки за
вказівкою папуги, котрий
належав жертві. Про це
повідомляє Press Trust of
India. 


