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Департамент 
(Київської  міської 
щодо  будинку  за 
повноважень повіідо 

Будівля  за 
Київської  міськраді 
занесена до переліку 

Облікова  ді 
розроблена  Київськ 
використанню^  пам 
Департаментом  куіі 
рішення щодо занес 

З  27.03.201В 
Києва  перебувала  с 
Київської  міської  і 
органу  Київської  м 
власника приміщені» 

За  результата»' 
суд  м.  Києва  прий: 
власність  територіал 
нежитлове  і гриміте 
кв. м., вартістю  1  4(іі 

Не  погоджую 
від  17.10.2013,  влас 
попереднього  р:шс:і 
інтересах  Київсько 

культури  виконавчого  органу  Київської  міської  зади 
державної  адміністрації)  опрацював  інформаційний  запит 
адресов;):  м.  Київ,  вул.  Ярославів  Вал,  І,  та  в  межах 

мляє про наступне. 
вищевказаною  адресою  рішенням  виконавчого  коми 
народних  депутатів  від  21.01.1986  №  49,  охоронний № 
пам'яток архітектури місцевого  значення, 

окументація  на  вищеназваний  об'єкт  20.06.2015 
им  науковометодичним  центром  по  охороні,  реставрап 
яток  історії,  культури  і  заповідних  територій  та  пере 
ьтури  до  Міністерства  культури  України  для  прийи 

ення до Державного реєстру нерухомих, пам'яток У країн 
року  в  проваджені  Шевченківського  районного  суду ь 

•права за  позовом  заступника  прокурора  м.  Києва  в  і ні зр 
)ади,  Управління  охорони  культурної  спадщини  виконав 
ісьісої  ради  (Київської  міської  державної'  адміністрації.1 

т  адресою: вул. Ярославів Вал,  1  у місті Києві. 
ш  розгляду  справи  17.10.2013,  Шевченківський  район 
няв  рішення  про  витребування  від  власника  у  комуна 
іьної  громади  м.  Києва  в  особі  Київської  міської 

пня  в  будинку  за  вказаною  адресою,  загальною  площею 
112, 32 гри. 

чись  із  рішенням  Шевченківського  районного  суду  м„ К 
ник  звернувся  до  суду,  і в ході  нового' слухання  та  перег 
ня  суду,  заступнику  прокурора  м. Києва,  який подав  поз 
і  міської  ради,  Управління  охорони  культурної  спадщини 
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виконавчого  орга: 
задоволенні  позов 

Апеляційні: 
Києва  та  Київськ 
10.04.20)15,  останн 

Міністерст 
статусу будівлі на 

ідмовлев:о  в ну  Київської  міської  ради  10.04.2015  було  в 
них вимог. 
ий суд міста Києва  13.10.2015, куди звернулась Прокуратура  м. 
а  міська  рада  з  апеляційною  скаргою  на  рішення  суду  від 
є  рішення суду залишив без змін. 
вом:  культури  України  рішення  щодо  скасування  охоронного 
вул. Ярославів Вал,  1 не  приймалось. 

Заступник  директ 
начальник Управи 
Історичного  серед1 
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а Департаменту 
ня  збереження 
ища та охорони 
спадщини  С. Груздо 

вик.  Тиж  Ю.О. 


