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ДРУГИЙ ЦІНОВИЙ ЕШЕЛОН
Автомобілі, що ошт ють до 60 тис. рн,
зазвичай п ють, оли рошей трохи
більше, ніж на “б дь-я ий” засіб
перес вання

Ãà÷îê äëÿ áåçðîá³òíèõ
Çà 100—200 ãðèâåíü øàõðàé ³ç âèòîí÷åíîþ ìàéñòåðí³ñòþ çàïåâíèòü 
ó çàõìàðí³é çàðïëàòí³ òà ïîîá³öÿº íàéêîìôîðòí³ø³ óìîâè ïðàö³

²ðèíà ÙÅÐÁÀÒÀ
“Õðåùàòèê”

Ш ати робот через Інтернет нині поп ляр-
но, зр чно, проте, я аж ть люди з досві-
дом безробіття,— не ефе тивно. Ін оли на-
віть небезпечно, ос іль и часто можна потра-
пити паст , я любителі ле ої наживи
вміло замас ов ють за перспе тивною поса-
дою. Довірливі й зневірені пош ах заро-
біт люди не одраз ви ривають тенета. А
оли вже й потрапляють до шахрайсь ої сис-
теми, то зазнають матеріальних збит ів, по-
верн ти я і пра тично неможливо.

Õàëåïà ç Àíàòîë³ºì Øóìåíêîì òðàïèëàñÿ äâà ì³ñÿö³ òî-
ìó. Âòðàòèâøè ïîñàäó äèçàéíåðà ³íòåð’ºðà â îäí³é ç³ ñòî-

ëè÷íèõ ô³ðì, Àíàòîë³é êèíóâñÿ øóêàòè íîâó ðîáîòó. “Æè-
òè ñ³ì’¿ çà ùîñü òðåáà æ, òà é õàçÿéêà çà êâàðòïëàòó 19
÷èñëà ùîì³ñÿöÿ áåðå,— ðîçïîâ³äàº çàñìó÷åíèé Àíàòîë³é.—
Îò ³ ðîçïî÷àâ ÿ ç íàéïðîñò³øîãî ³ íàéïîïóëÿðí³øîãî — ç
²íòåðíåòó. Ðîçì³ñòèâ ðåçþìå íà ñàéòàõ ³ç ïðàöåâëàøòóâàí-
íÿ — job.ukr.net, work.ua, jobs.ua, rabota.ua, òà é ñòàâ ÷åêà-
òè â³äïîâ³ä³. Âæå çà äâà òèæí³ íàä³éøëà ïåðøà ïðîïîçè-
ö³ÿ. Â³äõèëèâ ÷åðåç íèçüêó çàðïëàòíþ. Ïîò³ì íàñòàâ ì³-
ñÿöü çàòèøøÿ áåç æîäíî¿ ïðîïîçèö³¿. ßêîñü íà åëåêòðîí-
íó ñêðèíüêó ïðèéøëà âàêàíòíà ïðîïîçèö³ÿ íà íîâîâ³ä-
êðèò³é ñòóä³¿ ³íòåð’ºðó “ÁðåÑòî”. Çàðïëàòíÿ ñòàðòóâàëà â³ä
720 äîëàð³â ³ç ïîäàëüøèì çðîñòàííÿì. (Öå â òîé ÷àñ, êî-
ëè ñåðåäíÿ çàðïëàòíÿ äèçàéíåðà â Êèºâ³ 400 äîëàð³â!)”.

Àíàòîë³é ïîâ³âñÿ íà íàæèâêó. Àäðåñó äëÿ ñï³âáåñ³äè
îá³öÿëè âêàçàòè ï³ñëÿ òîãî, ÿê íà çàçíà÷åíèé ìîá³ëüíèé
íîìåð â³í ïåðåêàæå 200 ãðèâåíü. “Îñê³ëüêè ÷àñ ï³äæè-
ìàâ, à îïèñàí³ ïåðñïåêòèâè áóëè äîâîë³ ïðèâàáëèâèìè òà
ïåðåêîíëèâèìè, ÿ íàä³ñëàâ ïîòð³áíèõ äâ³ ñîòí³,— ä³ëèòü-
ñÿ ã³ðêèì äîñâ³äîì ³ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ Àíàòîë³é.— Ó sms

ïðèéøëà àäðåñà ìåíåäæåðà, ÿêèé ÷åêàòèìå ìåíå î 10.00
ðàíêó íà âóëèö³ Äðàéçåðà íà ñï³âáåñ³äó”. Âæå íàñòóïíî-
ãî ðàíêó Àíàòîë³é Øóìåíêî ñòîÿâ ïåðåä áóäèíêîì íà
Äðàéçåðà. Òà âèÿâèëîñÿ, ùî â òîìó áóäèíêó, îêð³ì ñòî-
ìàòîëîã³÷íî¿ êë³í³êè òà âçóòòºâîãî ìàãàçèíó, í³÷îãî ïî-
ä³áíîãî äî ñòóä³¿ ³íòåð’ºðó “ÁðåÑòî” íåìàº ³ íå áóëî. Çà-
òåëåôîíóâàâøè çà íîìåðîì, íà ÿêèé ùå â÷îðà ïåðåðàõó-
âàâ 200 ãðèâåíü, ïî÷óâ ñòàíäàðòíå: “Íà æàëü, àáîíåíò íå
ìîæå ïðèéíÿòè âàø äçâ³íîê”. Ïîâåðíóâøèñü âïîðîæí³
äîäîìó, íàä³ñëàâ åëåêòðîííîãî ëèñòà òóäè, çâ³äêè ïðèé-
øëà ïðîïîçèö³ÿ. Àëå íà â³äïîâ³äü ³ äîñ³ î÷³êóº.

Òàêèõ îøóêàíèõ áåçðîá³òíèõ ÿê Àíàòîë³é íèí³ — áåç-
ë³÷. Çâåðòàþ÷èñü äî Âñåñâ³òíüî¿ ìåðåæ³ çà ïîøóêîì îì-
ð³ÿíîãî ì³ñöÿ ðîáîòè, ëþäè ìîæóòü ëèøèòèñÿ í³ ç ÷èì,
òà ùå é çàçíàòè çáèòê³â. “Õðåùàòèê” ç’ºäíàâñÿ ç³ ñëóæ-
áàìè ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ùîá ç’ÿñóâàòè, ÿê ìîæíà âáå-
ðåãòèñÿ â³ä òàêèõ íåïðèºìíîñòåé ³ ÿê³ “ô³ðìè” êðàùå îä-
ðàçó îìèíàòè. Äåòàëüí³øå ïðî ðèçèêè ïðàöåâëàøòóâàí-
íÿ çà îãîëîøåííÿìè — íà ñòîð. 3
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ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО
Íîâ³ áëàíêè ðàõóíê³â 
çà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ 
ïîñëóãè ïðèéäóòü óæå 
â ëþòîìó

Íîâ³ áëàíêè ðàõóíê³â íà ñïëàòó çà æèòëî-
âî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè êèÿíè îòðèìàþòü óæå
â ëþòîìó öüîãî ðîêó. Ïðî öå ³íôîðìóº êîìó-
íàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³é-
íî-îá÷èñëþâàëüíèé öåíòð”. Ðàõóíêè íà ñïëà-
òó çà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè çà ñ³÷åíü
2011 ðîêó áóäå íàäðóêîâàíî ç òàêèìè çì³íà-
ìè:

— ó ðàõóíêó äîäàòêîâî áóäå çàçíà÷åíî ³í-
ôîðìàö³þ ïðî äàòó ñïëàòè çà æèòëîâî-êîìó-
íàëüí³ ïîñëóãè çà ïîïåðåäí³é ì³ñÿöü;

— áóäå âêàçàíî çàãàëüíó ñóìó, ñïëà÷åíó ñïî-
æèâà÷åì çà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè çà
ïîïåðåäí³é ì³ñÿöü ³ äîäàòêîâî âêàçàíî ñóìè
çà êâàðòèðíèìè ë³÷èëüíèêàìè;

— áóäå íàâåäåíî òàðèôè, ÿê³ âèêîðèñòîâó-
âàëè ïðè íàðàõóâàíí³ ñóìè çà êîæíó ïîñëóãó;

— çà áàæàííÿì âëàñíèêà îñîáîâîãî ðàõóí-
êà òà ïðè íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíî¿ çàÿâè äî æèò-
ëîâî¿ îðãàí³çàö³¿ â ðàõóíêàõ, ÿê³ íå ïàêóþòü äî
êîíâåðò³â, ìîæóòü äðóêóâàòè Ï²Á (ïð³çâèùå,
³ì’ÿ òà ïî áàòüêîâ³) ñïîæèâà÷à;

— òàêîæ áóäå íàäðóêîâàíî ³íôîðìàö³þ äëÿ
êîðåêòíîãî âèêîðèñòàííÿ ïåðåïëàòè.

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñïðèÿòëèâèõ óìîâ ñïëàòè
ìåøêàíöÿìè ì³ñòà çà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïî-
ñëóãè ÊÏ “Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþ-
âàëüíèé öåíòð” çâåðíóëîñÿ äî êåð³âíèöòâà
ÂÀÒ “Îùàäáàíê” ³ç ïðîõàííÿì çàáåçïå÷èòè
ìàêñèìàëüíî ìîæëèâó ê³ëüê³ñòü ðîáî÷èõ ì³ñöü
îïåðàòîð³â ³ç ïðèéîìó êîìóíàëüíèõ ïëàòåæ³â
ó â³ää³ëåííÿõ áàíêó íà ïåð³îä ç 10 äî 20 ÷èñ-
ëà, à îñîáëèâî 19—20 ÷èñëà ùîì³ñÿöÿ

Êâèòêè íà ìàò÷³ ªâðî-2012
ìîæíà áóäå ïðèäáàòè 
â áåðåçí³ 2011-ãî

1 ëþòîãî î 6-é ðàíêó íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàé-
ò³ ÓªÔÀ — uefa.com — ðîçïî÷àëàñÿ ðåºñòðà-
ö³ÿ îõî÷èõ ïðèäáàòè êâèòêè íà ìàò÷³ ôóòáîëü-
íîãî ÷åìï³îíàòó ªâðî-2012. Êóïèòè êâèòêè
ìîæíà ïðîòÿãîì áåðåçíÿ 2011 ðîêó ³ ò³ëüêè íà
ñàéò³ ÓªÔÀ. Ïðîïîíóþòü ê³ëüêà âèä³â êâèò-
ê³â â³äïîâ³äíî äî ð³çíîâèä³â ìàò÷³â: íà îêðåì³
òà ãðóïîâ³ ìàò÷³, íà ìàò÷³ òóðí³ðó çà ó÷àñòþ îá-
ðàíî¿ êîìàíäè, íà âñ³ ìàò÷³ ãðóïîâî¿ ñòàä³¿ àáî
ñòàä³¿ ïëåé-îô íà îáðàíîìó ñòàä³îí³. Êâèòêè
äëÿ âáîë³âàëüíèê³â ³ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè
ìîæëèâîñòÿìè ðåàë³çîâóâàòèìóòü çà íàéíèæ-
÷îþ ö³íîþ. Îñîáè, ÿê³ ñóïðîâîäæóâàòèìóòü
³íâàë³ä³â, â³äâ³äàþòü ìàò÷³ áåçïëàòíî. Çàëåæ-
íî â³ä ì³ñöÿ ïåðåáóâàííÿ íà ñòàä³îí³ â³äð³ç-
íÿòèìåòüñÿ ³ ö³íà: âàðò³ñòü êâèòêà êîëèâàòè-
ìåòüñÿ â³ä 30 äî 600 ºâðî

Ïðîäóêö³ÿ 
ç ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ 
ÿðìàðê³â ñòàëà âäâ³÷³ 
ïîïóëÿðí³øîþ

Çà îñòàíí³é òèæäåíü ñ³÷íÿ ïîïèò íà ïðî-
äóêö³þ, ùî ðåàë³çóºòüñÿ íà ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêèõ ÿðìàðêàõ, çá³ëüøèâñÿ âäâ³÷³. Íà
ÿðìàðêàõ, ÿê³ â³äáóëèñÿ 29 ñ³÷íÿ, ðåàë³çîâà-
íî 1121,2 òîííè ð³çíî¿ ïðîäóêö³¿. Ãðå÷àíó
êðóïó ðåàë³çîâóâàëè çà ö³íîþ 12—14 ãðí çà
êã. Ïðîäóêö³þ íà ÿðìàðêàõ ïðîäàþòü ñïî-
æèâà÷àì çà ö³íàìè íà 10—15 % íèæ÷èìè,
í³æ ó ðîçäð³áí³é òîðãîâåëüí³é ìåðåæ³ òà íà
ðèíêàõ Êèºâà

Âèêðèòî íåçàêîííèé á³çíåñ
Ïðîêóðàòóðîþ ì³ñòà Êèºâà çàòâåðäæåíî

îáâèíóâàëüíèé âèñíîâîê ³ ñêåðîâàíî íà ðîç-
ãëÿä Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ñòî-
ëèö³ êðèì³íàëüíó ñïðàâó ùîäî ï’ÿòè ó÷àñ-
íèê³â îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, êîòð³ ñòâîðèëè
ìåðåæó ³ç øåñòè ñïåö³àëüíèõ ðîçâàæàëüíèõ
çàêëàä³â ó Êèºâ³, äå ðîçì³ñòèëè ïîíàä 
50 ãðàëüíèõ àâòîìàò³â (÷. 3 ñò. 28, ÷. 1 ñò. 
203-2 ÊÊ Óêðà¿íè). Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº ïðåñ-
ñëóæáà ïðîêóðàòóðè ñòîëèö³. Ñïðàâó ðîçñë³-
äóâàëà ÑÂ ÓÁÎÇ ÃÓ ÌÂÑ â Êèºâ³. Ñë³äñòâî
âñòàíîâèëî: ó÷àñíèêè îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè
îòðèìàëè âíàñë³äîê ïðîòèïðàâíèõ ä³é ïðè-
áóòîê ó ðîçì³ð³ 2 ìëí 200 òèñ. ãðí

Перше пленарне засідання VII сесії Київради
VI с ли ання відб деться 10 люто о 2011 ро
о 10.00 за адресою: м. Київ, в лиця Хрещати ,
36, зала для засідань на 4-м поверсі.

Ñòî ñ³ìåéíèõ 
àìáóëàòîð³é ç’ÿâëÿòüñÿ 
â ñòîëèö³ öüîãî ðîêó

ТТ УУ РР ББ ОО ТТ АА

ªâãåí ËÅÂ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Місь а влада серед найпріори-
тетніших напрям ів визначає
сфер охорони здоров’я иян.
Забезпечити иян дост пним і
я існим медичним обсл ов -
ванням — одне з оловних її
завдань. Зо рема 1 люто о о-
лова КМДА Оле сандр Попов
зяв часть нараді в Голосіїв-
сь ій РДА, на я ій б ло презен-
товано прое ти медамб латорій,
що від риють районі найближ-
чим часом. А вже 2 люто о від-
відав Київсь ий місь ий поло о-
вий б дино № 7, де поспіл -
вався з персоналом і відповів
на запитання медпрацівни ів.

Ïåðøî÷åðãîâó óâàãó ì³ñüêî¿ âëàäè áóäå
ñïðÿìîâàíî íà ðîçâèòîê ïåðâèííî¿ ìåäè-
êî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè, ñòâîðåííÿ ë³êàð-
íÿíèõ êàñ, ðîçâèòîê ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè.
Ãîëîâà ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ âèñëîâèâ
ïîáàæàííÿ, ùîá äî 20-¿ ð³÷íèö³ Íåçàëåæ-
íîñò³ â ñòîëèö³ áóëî â³äêðèòî 40 àìáóëàòî-
ð³é çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè ñ³ìåéíî¿ ìåäèöè-
íè. À äî ê³íöÿ ðîêó òàêèõ çàêëàä³â âæå ìàº
áóòè 100.

Ï³ä ÷àñ íàðàäè áóëî ïðåäñòàâëåíî ïðî-
åêò Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ÐÄÀ, â ÿêîìó éäåòüñÿ ïðî
ïîáóäîâó àìáóëàòîð³é íà îñíîâ³ ìîäóëüíèõ
êîíñòðóêö³é. Ïðåçåíòîâàíèé ïðîåêò ïåðåä-
áà÷àº çâåäåííÿ ïðèì³ùåííÿ ìåäçàêëàäó íà
îêðåì³é ä³ëÿíö³ ïðîòÿãîì ï’ÿòè ä³á. Ðàçîì
ç òèì ðîáèòèìóòü êðîêè äëÿ ïîë³ïøåííÿ
ñîö³àëüíîãî òà ìàòåð³àëüíîãî ñòèìóëþâàí-

íÿ ìåäèê³â äî åôåêòèâíî¿ ïðàö³. Ùå îäíå
íàãàëüíå ïèòàííÿ — çàáåçïå÷åííÿ ìåäèöè-
íè êàäðàìè. Öþ ïðîáëåìó ðîçâ’ÿçóâàòè-
ìóòü çà ðàõóíîê ñï³âïðàö³ ç Íàö³îíàëüíèì
ìåäè÷íèì óí³âåðñèòåòîì ³ìåí³ Îëåêñàíäðà
Áîãîìîëüöÿ.

Íàñòóïíîãî äíÿ Îëåêñàíäð Ïîïîâ â³äâ³-
äàâ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ïîëîãîâèé áóäèíîê
¹ 7.

Îñîáëèâó óâàãó ÿê ïðåñè, òàê ³ íàñåëåí-
íÿ íèí³ ïðèâåðòàº ³í³ö³àòèâà ç³ ñòâîðåííÿ
ë³êàðíÿíèõ êàñ. Ïèòàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç â³ä-
êðèòòÿì òàêèõ êàñ, ñòàëè ïðåäìåòîì ðîç-
ìîâè ç ìåäè÷íèì ïåðñîíàëîì. Çîêðåìà
Îëåêñàíäð Ïîïîâ çàóâàæèâ, ùî áóäå â³ä-

ñòîþâàòè öþ ³äåþ ³ ãîòîâèé çàâ³òàòè äî
áóäü-ÿêîãî êîëåêòèâó òà ðîç’ÿñíèòè ñâîþ
ïîçèö³þ. Âîäíî÷àñ êåð³âíèê ì³ñüêî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ íàãîëîñèâ, ùî ïèòàííÿ âñòóïó äî
êàñè ìàº áóòè äîáðîâ³ëüíèì. Îëåêñàíäð
Ïîïîâ çàçíà÷èâ, ùî æîðñòêî ðåàãóâàòèìå
íà ôàêòè, ÿêùî õòîñü ³ç êåð³âíèê³â çìóøó-
âàòèìå ï³äëåãëèõ âñòóïàòè äî ë³êàðíÿíî¿
êàñè ïðèìóñîâî.

Íàïðèê³íö³ ãîëîâà ÊÌÄÀ âèñëîâèâ áà-
æàííÿ ñòàòè ÷ëåíîì ë³êàðíÿíî¿ êàñè. Îã-
ëÿíóâøè ïîëîãîâèé áóäèíîê, â³í çàïðîïî-
íóâàâ ââîäèòè äî ë³êàðíÿíèõ êàñ áþäæåò-
í³ òà ñïîíñîðñüê³ êîøòè, ùîá ï³äòðèìàòè
çàêëàä òàêèì ÷èíîì

“Àøàí” òà “Åï³öåíòð”
ìîæóòü ç’ºäíàòè
Âîíè ñòàíóòü ÷àñòèíàìè ºäèíîãî ï’ÿòèïîâåðõîâîãî 
áàãàòîôóíêö³îíàëüíîãî êîìïëåêñó, ÿêùî çàòâåðäÿòü íîâèé ïðîåêò

ОО ББ НН ОО ВВ ИИ   СС ТТ ОО ЛЛ ИИ ЦЦ ІІ

Îêñàíà ËÈÑÈÍÞÊ
“Õðåùàòèê”

На в лиці Бер овець ій, 6
Святошинсь ом районі столиці
може з’явитися новий омпле с,
до я о о ввійд ть тор ово-роз-
важальний центр, офісні примі-
щення та алерея. За ес ізами
прое т б дівля має з’єднати
два іпермар ети — “Ашан” та
“Епіцентр”.

Ïðîåêò îô³ñíîãî áóäèíêó ³ç âáóäîâàíè-
ìè ïðèì³ùåííÿìè ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà-
÷åííÿ òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà âóëèö³
Æèëÿíñüê³é, 68, åñê³çíèé ïðîåêò áàãàòî-
ôóíêö³îíàëüíîãî êîìïëåêñó íà Áåðêîâåöü-
ê³é, 6 òà ïðîïîçèö³¿ ç áëàãîóñòðîþ ï³âòî-
ðàê³ëîìåòðîâî¿ çîíè íàâêîëî ÍÑÊ “Îë³ì-
ï³éñüêèé” — ïðî âñå öå éøëîñü ó ñåðåäó
íà çàñ³äàíí³ àðõ³òåêòóðíî-ì³ñòîáóä³âíî¿ ðà-
äè ï³ä ãîëîâóâàííÿì ãîëîâíîãî àðõ³òåêòî-
ðà ñòîëèö³ Ñåðã³ÿ Öåëîâàëüíèêà.

Íàéá³ëüøå ñóïåðå÷îê â ó÷àñíèê³â çàñ³-
äàííÿ âèêëèêàâ åñê³ç ïðîåêòó áóä³âíèöòâà
áàãàòîôóíêö³îíàëüíîãî êîìïëåêñó íà âóëè-
ö³ Áåðêîâåöüê³é, 6. Íà 84 ãåêòàðàõ òóò ïðî-

ïîíóþòü çâåñòè ï’ÿòèïîâåðõîâó ñïîðóäó ç
òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíèì òà âèñòàâêîâèì
öåíòðîì, ãîòåëåì, à òàêîæ ï³äçåìíèé òà
íàçåìíèé ïàðê³íãè. Öåé îá’ºêò ìàº ç’ºä-
íàòè äâà ã³ïåðìàðêåòè — “Àøàí” òà “Åï³-

öåíòð”. Äî òîãî æ ïåðåäáà÷åíî áóä³âíèö-
òâî íîâî¿ ñòàíö³¿ ìåòðî, åñòàêàäè òà çóïè-
íîê ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó.

Ïðîåêò ðîçðîáèëè ³ ïðåçåíòóâàëè Àíäð³é
Ôåéäàø òà Ïåòð Øåë³íñüê³ íà çàìîâëåí-
íÿ òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ “Àãðîô³ðìà “Òåïëèö³ Óêðà¿íè”. “Ãî-
ëîâíà ³äåÿ ïðîåêòó — ïîºäíàííÿ äâîõ âå-
ëèêèõ òîðãîâåëüíèõ òî÷îê. Ôàñàä ñïîðóäè
ïëàíóþòü âèêëàñòè ç êåðàì³÷íî¿ ïëèòêè,
ÿêó âèêîðèñòîâóþòü ³ ó âíóòð³øíüîìó ³í-
òåð’ºð³, ùîá íàäàòè áóä³âë³ åñòåòè÷íîãî âè-
ãëÿäó. Çâ³ñíî, áóäå îáëàøòîâàíî ë³ôòè äëÿ
³íâàë³ä³â òà ìàì ç äèòÿ÷èìè â³çî÷êàìè, äëÿ
âñ³õ ³íøèõ — åñêàëàòîðè”,— ðîçïîâ³äàº
ñï³âàâòîð ïðîåêòó Àíäð³é Ôåéäàø.

Öÿ áóä³âëÿ åñòåòè÷íî âïèñàëàñÿ á ì³æ
äâîìà âåëèêèìè ìàãàçèíàìè, îäíàê ïîêè
ùî íà ¿¿ çâåäåííÿ àðõ³òåêòóðíî-ì³ñòîáóä³â-
íà ðàäà çãîäè íå äàëà. Ðåêîìåíäóâàëà çà-
ìîâíèêîâ³ òà ïðîåêòóâàëüíèêàì äîîïðà-
öþâàòè ïðîåêò, çîêðåìà ïðîðàõóâàòè âàð-
ò³ñòü ³ òåðì³íè ðîáîòè òà âëàäíàòè ïðîáëå-
ìó òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ’ÿçêè. “Ó íàñ âèêëè-
êàëî ñóìí³âè òå, ùî íà òàê³é âåëèê³é òå-
ðèòîð³¿ íå ïåðåäáà÷åíî áóä³âíèöòâà æèòëà.
Ïîòð³áíî äîâåñòè, ùî öåé êîìïëåêñ çìî-
æå ïðàöþâàòè ðàçîì ç äâîìà ³íøèìè, ùî
âîíè îäíå îäíîìó íå çàâàæàòèìóòü”,— ïî-
ÿñíþº ÷ëåí ì³ñòîáóä³âíî¿ ðàäè Àíàòîëü
Êàðì³íñüêèé

Незабаром Київ матиме нові архіте т рні
об'є ти та значно позеленішає

Оле сандр Попов на олосив, що поло овий б дино отримає підтрим від місь ої влади
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Ùîá íå âñêî÷èòè â õàëåïó
Âèã³äíà ïðîïîçèö³ÿ â³ä ï³äñòàâíîãî ðîáîòîäàâöÿ ìîæå ââåñòè â îìàíó íàâ³òü 
äîñâ³ä÷åíèõ øóêà÷³â ðîáîòè
²ðèíà ÙÅÐÁÀÒÀ
“Õðåùàòèê”

За алом в раїнсь ом
Інтернет-просторі понад
50 еле тронних серверів
із працевлашт вання. Є
профільні, на я их пропо-
н ють ва ансії сфері ІТ,
ре лами і піар . А є та
звана збірна солян а, де
пропон ють від 5 до 70
тисяч найрізноманітніших
посад. Та чи всім пропо-
зиціям можна довіряти?

Ловися, риб о,
вели а й малень а

Íàéïîïóëÿðí³øèìè ñàéòàìè ³ç
ïðàöåâëàøòóâàííÿ íèí³ º job.ukr.
net, work.ua, jobs.ua, rabota.ua, no-
varobota. ua, trud. ua òà îô³ö³éíèé
ñàéò Äåðæàâíî¿ ñëóæáè çàéíÿòî-
ñò³ — trud.gov.ua.

Ïðîòå, ÿê çàïåâíÿþòü ëþäè,
ÿê³ íå îäèí ì³ñÿöü âèòðàòèëè íà
ïîøóêè ðîáîòè, ïîïðè òèñÿ÷³
ïðîïîçèö³é â³ä ðîáîòîäàâö³â
çíàéòè âäàëèé âàð³àíò íå òàê-òî
é ïðîñòî. Áåçðîá³òíèé Âëàä Ìàºð
øóêàº ðîáîòó ñèñòåìíîãî àäì³-
í³ñòðàòîðà ÷åðåç åëåêòðîíí³ ñåð-
âåðè ï³âðîêó: “Çà öåé ÷àñ áóëî
ø³ñòü ñï³âáåñ³ä,— ðîçïîâ³äàº
Âëàä.— Öå ñåðéîçí³ ñï³âáåñ³äè,
ÿêèì ïåðåäóâàëà òåëåôîííà ðîç-
ìîâà. Àëå âñ³ — áåçðåçóëüòàòíî”.
ßê â³äçíà÷àº Âëàä, íà çàðïëàòíþ
ó 5 òèñ. ãðí êîìïàí³¿ âèñóâàþòü
çàíàäòî âèñîê³ âèìîãè: “ß øó-
êàþ ïîñàäó ñèñòåìíîãî àäì³í³ñ-
òðàòîðà, à â³ä ìåíå âèìàãàþòü äî-
äàòêîâî ïðîãðàìóâàííÿ äëÿ áóõ-
ãàëòåð³¿. Ââàæàþ, ùî öèì ìàº
çàéìàòèñÿ îêðåìî íàéíÿòà ëþäè-
íà àáî íàâ³òü ö³ëà êîìïàí³ÿ”.

Ïðî øàõðà¿â Âëàä ÷óâ, àëå ó
éîãî âèïàäêó âñ³ ïðîïîçèö³¿ áó-
ëè íàä³éíèìè. À â áåçðîá³òíî¿
ñòóäåíòêè Êàòåðèíè Êóíäåëü-
ñüêî¿ òàê³ âèïàäêè òðàïëÿëèñÿ.
“Çà äâà ì³ñÿö³ íàä³éøëà îäíà íà-
ä³éíà ïðîïîçèö³ÿ,— êàæå ñòó-
äåíòêà â ïîøóêàõ ðîáîòè PR-ìå-
íåäæåðîì.— Áàãàòî íàäõîäèëî
ñóìí³âíèõ, êîëè ô³ðìà áåç òåëå-
ôîí³â àáî áåç àäðåñè. Áóëè âàð³-
àíòè íàä³ñëàòè ãðîø³ â îáì³í íà
êîíòàêòíó ³íôîðìàö³þ ô³ðìè.
Îäðàçó òàêå â³äêèäàþ, áî ðîçó-
ì³þ, ùî öå îáìàí: ÿêùî ç òåáå
âèìàãàþòü ãðîø³, ÿñíî, ùî òîá³
í³õòî íå çáèðàºòüñÿ ïëàòèòè”.

² ùå îäèí íåñòàíäàðòíèé âèïà-

äîê òðàïèâñÿ ç ðåäàêòîðîì Îêñà-
íîþ Õìåëüâñüêîþ. “Ðîçì³ñòèëà
ðåçþìå íà ñàéò³,— ä³ëèòüñÿ
ñâîºþ ³ñòîð³ºþ Îêñàíà.— ×åðåç
äåÿêèé ÷àñ ìåí³ òåëåôîíóþòü ³ç
æóðíàëó ïðî òâàðèí ³ çàïèòóþòü,
÷è â³ðþ ÿ â Áîãà. Êàæó, ùî â³ðþ.
Ìåíå çàïèòóþòü, ÷è çíàþ ÿ ìî-
ëèòâè. Êàæó, ùî çíàþ. Òîä³ ìå-
íå ïðîñÿòü ïîâòîðèòè ìîëèòâó. ß
ïîâòîðþþ. À ïîò³ì êàæóòü ïî-
âòîðèòè âñå ñàìîñò³éíî. ß òðîõè
ïîâòîðèëà, àëå íå âñå. Ñêàçàëà
“äî ïîáà÷åííÿ” ³ á³ëüøå íå ìàëà
ç òèì æóðíàëîì ñïðàâè”.

Сім разів відміряй —
раз відріж

“Õðåùàòèê” ç’ºäíàâñÿ ç ñåðâå-
ðàìè ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ùîá
ç’ÿñóâàòè ¿õíþ íàä³éí³ñòü òà îò-
ðèìàòè ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî ñïî-
ñîá³â ïîøóêó ðîáîòè.

Îäíèì ³ç íàéíàä³éí³øèõ âè-
ÿâèâñÿ ñåðâåð Äåðæàâíî¿ ñëóæáè
çàéíÿòîñò³ — trud.gov.ua. ßê ïîÿñ-
íèëà ñï³âðîá³òíèöÿ Ñëóæáè, ó
ºäèíó áàçó íàäõîäÿòü âàêàíñ³¿ ç ðå-
ã³îíàëüíèõ öåíòð³â çàéíÿòîñò³. Öå
ìîæóòü áóòè ïîñàäè ³ â äåðæàâ-
íèõ, ³ â ïðèâàòíèõ óñòàíîâàõ. Ïðî-
òå âñ³ ïîñàäè ïåðåâ³ðÿº ³íñïåêö³ÿ.
Îáðàâøè âàêàíñ³þ, âè çâåðòàºòå-
ñÿ äî Ñëóæáè çàéíÿòîñò³, ³íñïåê-
òîð ÿêî¿ äçâîíèòü ðîáîòîäàâöåâ³ ³
ïåðåâ³ðÿº íàä³éí³ñòü ô³ðìè.

Íà ñåðâåð³ www.jobs.ua òàêîæ
ïðàöþþòü ñïåö³àë³ñòè, ÿê³ â³äñòå-
æóþòü ï³äîçð³ë³ âàêàíñ³¿ òà íåíà-
ä³éí³ êîìïàí³¿ ³ âèëó÷àþòü ¿õ ³ç
áàçè. “Çàçâè÷àé ìè çâåðòàºìî
óâàãó íà êîíòàêòíèé íîìåð, ÿêèé
ïî÷èíàºòüñÿ ç 800 àáî ç 900,—
÷åìíî ðîçïîâ³äàº ìàðêåòîëîã Â³ê-
òîð³ÿ Êîòëÿðîâà.— Êîëè ëþäèíà
òåëåôîíóº çà òàêèì íîìåðîì,
âõ³äí³ äçâ³íêè ñòàþòü ïëàòíèìè.
ßê ò³ëüêè ïîì³÷àºìî òàê³ íîìåðè,
îäðàçó âèäàëÿºìî ¿õ ³ç áàçè”.

Îäèí ³ç ïðîâ³äíèõ ñàéò³â äëÿ
ðîáîòîäàâö³â ³ øóêà÷³â ðîáîòè
job. ukr. net òàêîæ íå óáåðåæåíèé
â³ä ï³äñòàâíèõ âàêàíñ³é. “Âèïàä-
êè øàõðàéñòâà ä³éñíî ³íîä³ áóâà-
þòü,— â³äïîâ³ëà íàì ñòàðøèé ìî-
äåðàòîð Ëàð³ñà Ñìîðîä³íîâà.—
Íàìàãàþ÷èñü çàõèñòèòè íàøèõ
êîðèñòóâà÷³â â³ä òàêèõ íåïðèºì-
íîñòåé, ìè ðåòåëüíî ïåðåâ³ðÿºìî
ðîáîòîäàâö³â, ÿê³ ðîçì³ùóþòü
ñâî¿ îãîëîøåííÿ íà íàøîìó ñàé-
ò³. ² âñå-òàêè ðàäèìî íå âòðà÷à-
òè ïèëüíîñò³. À ñàìå: çâåðòàòèñÿ
äî òèõ êîìïàí³é, ó ÿêèõ ïåðåäáà-
÷åíî ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó ïðî
íàì³ðè; áàæàíî òàêîæ çâåðòàòè-
ñÿ äî âåëèêèõ â³äîìèõ êîìïà-
í³é — âîíè íå ñòàíóòü ïñóâàòè
ñâîþ ðåïóòàö³þ îáìàíîì”.

К ди звертатися

ßêùî æ ïðèêð³ñòü óñå-òàêè
ñòàëàñÿ, ³ íåíàðîêîì âè ñòàëè

æåðòâîþ îáìàíó ï³äñòàâíîãî ðî-
áîòîäàâöÿ, îäðàçó æ çâåðòàéòå-
ñÿ íå äî Ñëóæáè äîïîìîãè êè-
ÿíàì — öå íå â ¿õí³é êîìïåòåí-
ö³¿, à äî Ñëóæáè 102. ×åðãîâèé
íàïðàâèòü âàñ ó â³ää³ëîê çà ì³ñ-
öåì ïðîæèâàííÿ, äå òðåáà áóäå
íàïèñàòè çàÿâó. Ó çàÿâ³ ïîòð³á-
íî çàçíà÷èòè âñ³ äàí³: íà ÿêîìó
ñåðâåð³ çíàéøëè ï³äñòàâíó âà-
êàíñ³þ, íà ÿêèé ðàõóíîê àáî ìî-
á³ëüíèé íîìåð íàäñèëàëè êîø-
òè, ï³ä ÿêîþ íàçâîþ ïðåäñòàâ-
ëåíà ô³ðìà. Òîìó íå âèäàëÿéòå
ç³ ñâîº¿ ñêðèíüêè æîäíî¿ êîí-
òàêòíî¿ ³íôîðìàö³¿ â³ä ðîáîòî-
äàâöÿ.

Äëÿ êîíñóëüòàö³é ïðàöþº òà-
êîæ ãàðÿ÷à òåëåôîííà ë³í³ÿ Äåð-
æàâíî¿ ñëóæáè çàéíÿòîñò³ — 245-
17-17.

Òàêîæ íà êîæíîìó åëåêòðîí-
íîìó ñåðâåð³ º êîíòàêòè êîíñóëü-
òàíòà, ÿêèé êâàë³ô³êîâàíî íà-
äàñòü ïîòð³áíó ³íôîðìàö³þ ùîäî
îáðàíî¿ ô³ðìè

Галина, письменниця:
— Я ставлюся до

пош роботи в Ін-
тернеті с ептично.
Майже ожне др е
о олошення пропон є
мережевий мар е-
тин . Вели і омпанії ш ають со-
бі фахівців не в Інтернеті, а через
знайомих, за ре омендацією або в
вищих навчальних за ладах. В Ін-
тернеті можна знайти собі робот
хіба що в сфері посл чи тор ів-
лі.

Володимир, вантажни :
— Це ціл ом реально.
Особисто я ш ав в
Інтернеті і знайшов.
Побачив о олошення,
зателефон вав —
влашт вався без

проблем. Вважаю, хто хоче, той
знайде.

Ві торія, підприємець:
— Власне я робот через Інтер-

нет не ш ала, працюю на себе.
До о олошень в Інтернеті ставлю-

ся нормально. Ми ж
знаходимо в мережі
потрібн інформацію
чи речі, чом ж не
знайти т т і робот .

Валентина, спеціаліст зі ЗМІ
та зв’яз ів із ромадсь істю:
— Я знайшла ро-

бот через Інтернет,
орист ючись сайта-
ми work. ua, ukr. job,
headhunter. Я навіть
не знаю, я можна її

знайти іна ше. Звісно, іноді трап-
ляються афери. Але їх можна од-
раз помітити — вам аж ть, що
вас не одраз оформлюють, дають
випроб вальний термін або про-
сять ви онати робот , не об ово-
рюючи її оплат . Вважаю, що мо-
лоде по оління може ш ати робо-
т тіль и через Інтернет. Там пред-
ставлені і вели і омпанії.

Дмитро, юрист:
— Я не знаходив робот за до-

помо ою Інтернет , але моє став-

лення до о олошень
мережі позитивне.
Мої знайомі працю-
ють в Інтернеті над
прое тами сайтів для
за ордонних фірм. Ш али собі лі-
єнтів через мереж . Гарною аль-
тернативою є адрові а ентства.
Я би мені потрібно б ло знайти ро-
бот , я б ш ав всіх дост пних
місцях, том числі орист вався
б і Інтернетом.

Опит вала Марія БЄЛЯЄВА
Фото Ми оли ТИМЧЕНКА

ПП РР ЯЯ ММ АА   ММ ОО ВВ АА

×è çíàõîäèëè âè ðîáîòó ÷åðåç ²íòåðíåò?
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Пахне аферою, я що вас не одраз оформлюють або просять ви онати робот , не об оворюючи її оплат



44 ККРРУУГГЛЛИИЙЙ  ССТТІІЛЛ Хрещатик  3 лютого 2011

ÎÑÁÁ ÿê àëüòåðíàòèâà ÆÅÊàì
Êðóãëèé ñò³ë “Õðåùàòèêà”

Îëåêñàíäð ÎÕÀÒÐ²Í, ãîëîâà
ïðàâë³ííÿ ÎÑÁÁ “Äåñÿòèíêà”:

— Çã³äíî ç ïðàâèëàìè êîíäî-
ì³í³óì³â, ùî ä³þòü ó ñâ³ò³, êî-
æåí, õòî êóïèâ ³ ïðèâàòèçóâàâ
êâàðòèðó, ñòàº ¿¿ âëàñíèêîì, à
òàêîæ ñï³ââëàñíèêîì äîïîì³æ-
íèõ ïðèì³ùåíü áóäèíêó, çîêðå-
ìà ï³äâàëó é ïàðàäíîãî, òà ïðè-
áóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿. Çà çàêî-
íîì, ìåøêàíö³ ïîâèíí³ ïëàòèòè
çà îáñëóãîâóâàííÿ òèõ îá’ºêò³â,
ÿêèìè âîíè âîëîä³þòü. Â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü ç’ÿâëÿºòüñÿ ëèøå ç ïî-
ÿâîþ â³äïîâ³äíîãî äîêóìåíòà.
Àëå ð³÷ ó ò³ì, ùî á³ëüø³ñòü ëþ-
äåé éîãî íå ìàþòü, áî ïðîöåäó-
ðó ïåðåäà÷³ âëàñíèêàì áóäèíêó
ïðàâ íà ÷àñòêîâó âëàñí³ñòü íå
â³äïðàöüîâàíî äî ê³íöÿ. Çâ³äñè
âèïëèâàº áàãàòî ïðîáëåì, ó òî-
ìó ÷èñë³ é ïðîáëåìà êîìóíàëü-
íèõ íåïëàòåæ³â. Ãàäàþ, â öüîìó
ïèòàíí³ ïîòð³áíî êåðóâàòèñÿ
ïðèíöèïîì: ìîÿ êâàðòèðà — ìîÿ
ôîðòåöÿ, ìîº ïàðàäíå — ìîÿ
ôîðòåöÿ, ì³é ï³äâàë — ìîÿ ôîð-
òåöÿ, ì³é äâ³ð — ìîÿ ôîðòåöÿ,
ìîÿ âóëèöÿ — ìîÿ ôîðòåöÿ. Ó
ðàç³ ñòâîðåííÿ ÎÑÁÁ ìåøêàíö³
áóäèíêó ñïëà÷óþòü çà êîíêðåò-
í³ ïîñëóãè: åëåêòðîåíåðã³þ, âî-
äó, ãàç, òåëåêîìóí³êàö³¿, áåç ïî-
ñåðåäíèê³â, çã³äíî ç óêëàäåíèìè
óãîäàìè. À ñòâîðåííÿ óïðàâëÿ-
þ÷èõ êîìïàí³é, íà ìîþ äóìêó,
º õîä³ííÿì ïî êîëó, áî, ÿê ³ â
ÆÅÊó, â íèõ íåìàº çàö³êàâëåí-
íÿ ó ðîçâ’ÿçàíí³ ïðîáëåì ìåø-
êàíö³â.

Ñåðã³é ÄªÄÎÂ, ãîëîâà ïðàâë³í-
íÿ ÃÎ “Ñï³ëêà âëàñíèê³â æèòëà
Êèºâà”:

— Íà ìîþ äóìêó, ãîëîâíà ïå-
ðåïîíà ïðîñóâàííÿ æèòëîâî¿ ðå-
ôîðìè — öå â³äñóòí³ñòü ïîâíî¿
âëàñíîñò³ ó âëàñíèêà æèòëà. Ìè
îòðèìóºìî ëèøå äîêóìåíò íà
êâàðòèðó, à êâàðòèðà — öå ïîâ³ò-
ðÿ ì³æ ÷óæèìè ñò³íàìè. Ëþäèíà
ïîâèííà îäåðæàòè äîêóìåíò, äå
áóäå ïðîïèñàíî, ùî âîíà º âëàñ-
íèêîì æèòëà ³ ñï³ââëàñíèêîì áó-
äèíêó òà ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòî-

ð³¿. Òîä³ ìåøêàíö³ ðîçóì³òèìóòü,
ùî ïîâèíí³ îáñëóãîâóâàòè öþ
âëàñí³ñòü, ïîë³ïøóâàòè ³ ïëàòèòè
çà êîíêðåòí³ êîìóíàëüí³ ïîñëóãè.
Çàÿâè ëþäåé “ïëà÷ó ò³ëüêè çà òå,
ùî ìàþ” — òîáòî çà ñâîþ êâàð-
òèðó, à íå çà óâåñü ìàéíîâèé
êîìïëåêñ — ìîæíà çðîçóì³òè. Â
Óêðà¿í³ í³õòî íå ìàº äåðæàâíîãî
äîêóìåíòà íà âëàñí³ñòü ÷àñòèíè
áóäèíêó ³ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòî-
ð³¿. ×è â³ääàâàòèìå õòîñü ãðîø³
íà ïîë³ïøåííÿ í³÷èì íå ï³äòâåð-
äæåíî¿ âëàñíîñò³? Ñòàòòÿ 137
Æèòëîâîãî êîäåêñó ïåðåäáà÷àº
âëàñí³ñòü ëèøå íà çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ï³ä áóäèíêîì. À êîìó íà-
ëåæèòü ïðèáóäèíêîâà òåðèòîð³ÿ,
íåâ³äîìî. Â Êèºâ³ ç ïîíàä 1500
ÎÑÁÁ, ÆÁÊ ëèøå 23 ìàþòü äî-
êóìåíò ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìëþ,
óñ³ ³íø³ áóäèíêè þðèäè÷íî “âè-
ñÿòü ó ïîâ³òð³”. Íà íàøó äóìêó,
íàðîäí³ äåïóòàòè ïîñë³äîâíî ïå-
ðåòâîðþþòü ÎÑÁÁ òà ÆÁÊ íà
“íîâ³òí³ êîëãîñïè”, äå “êîëãîñï-
íèêè” ìàþòü ÷³òê³ îáîâ’ÿçêè
â÷àñíî ïëàòèòè (ïåíÿ) òà íå ìà-
þòü ïîâíîãî ïðàâà âëàñíîñò³ íà
ñâîº ìàéíî, çà îáñëóãîâóâàííÿ
ÿêîãî ïîâèíí³ ïëàòèòè. ² öå âæå
âèçíà÷åíî â Ïîäàòêîâîìó êîäåê-
ñ³.

Ïîãîâîð³ìî êîíêðåòí³øå ïðî
çâóæåííÿ ïðàâ ñï³ââëàñíèê³â íà
çàêîíîäàâ÷³é áàç³. Çàêîíîïðîåêò
(ð. ¹ 4423) ïåðåäáà÷àº âèêëà-
äåííÿ ÷èííîãî Çàêîíó Óêðà¿íè
“Ïðî îá’ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â
áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó”
ïîâí³ñòþ â íîâ³é ðåäàêö³¿, äî-
çâîëÿº íåâåëèêèì ãðóïàì îñ³á
“çàêîííî” çàõîïëþâàòè ñï³ëüíå
ìàéíî â áàãàòîêâàðòèðíîìó áó-
äèíêó òà ïðèáóäèíêîâó òåðèòî-
ð³þ ³ íàâ³òü ïðîäàòè áóäèíîê (ñò.
24, 26). Çàõîïëåííÿ êîíòðîëþ
íàä ÎÑÁÁ òðüîìà îñîáàìè (ñò. 6,
11) — îäíà ç ïåðøèõ çàãðîç. Òîá-
òî, òðüîì âëàñíèêàì êâàðòèð íà-
äàíî ìîæëèâ³ñòü ñòâîðèòè ÎÑÁÁ
íåçàëåæíî â³ä ³íøèõ, á³ëüøå òî-
ãî, º ðèçèê ñòâîðåííÿ ê³ëüêîõ
“àëüòåðíàòèâíèõ” ÎÑÁÁ îäíî-
÷àñíî ð³çíèìè ãðóïàìè ïî òðè
îñîáè. Ñòàòòÿ 11 ïåðåäáà÷àº, ùî
“çàãàëüí³ çáîðè ñêëèêàþòüñÿ ³
ïðîâîäÿòüñÿ çã³äíî ç âèìîãàìè
ñòàòóòó îá’ºäíàííÿ òà ç äîòðè-
ìàííÿì âèìîã ñòàòò³ 6 öüîãî Çà-
êîíó”, à “ïðàâîìî÷í³ñòü çàãàëü-
íèõ çáîð³â âèçíà÷àºòüñÿ â³äïî-
â³äíî äî âèìîã, ÿê³ âñòàíîâëåí³
äëÿ âèçíà÷åííÿ ïðàâîìî÷íîñò³
óñòàíîâ÷èõ çáîð³â â³äïîâ³äíî äî
ñòàòò³ 6 Çàêîíó”. Òîæ çàãàëüí³
çáîðè âæå ñòâîðåíîãî ÎÑÁÁ òà-
êîæ ìîæóòü ïðîâåñòè òðè îñî-
áè. Âîäíî÷àñ ïðîåêò íà â³äì³íó
â³ä ÷èííîãî çàêîíó íå âèìàãàº
ïîâ³äîìëÿòè ïðî ÷àñ, ì³ñöå é äà-
òó ïîâòîðíèõ çáîð³â. Çà çàêîíî-
ïðîåêòîì (ñò. 11), ëèøå ïðàâë³í-
íÿ ìîæå ñêëèêàòè çàãàëüí³ çáî-
ðè. Òàêèì ÷èíîì, ò³ëüêè-íî òðè
îñîáè ñòâîðÿòü ÎÑÁÁ òà ñôîð-
ìóþòü ñâîº ïðàâë³ííÿ, âîíè ä³ñ-
òàíóòü ïîâíèé êîíòðîëü íàä îá’-
ºäíàííÿì, àäæå áåç ¿õíüîãî â³äî-
ìà æîäí³ çàãàëüí³ çáîðè â ìàé-
áóòíüîìó íå ñêëè÷óòü, à ÿêùî öå
é ñòàíåíåòüñÿ, òî ¿õ âèçíàþòü íå-
ëåã³òèìíèìè, é ³íø³ ñï³ââëàñíè-
êè áóäóòü ïîçáàâëåí³ ìîæëèâî-
ñò³ ïðîâåñòè çàãàëüí³ çáîðè, ùîá
ñêàñóâàòè ð³øåííÿ çáîð³â “òðüîõ
îñ³á”. Ïðîáëåìîþ º ³ òå, ùî äî-
ïóñêàºòüñÿ ÷ëåíñòâî â ÎÑÁÁ
îñ³á, ÿê³ âçàãàë³ íå º âëàñíèêà-
ìè êâàðòèð ÷è íåæèòëîâèõ ïðè-
ì³ùåíü ó áàãàòîêâàðòèðíîìó áó-
äèíêó (ñò. 10). Òàêîæ º ï³äì³íà
ïîíÿòü: îòîòîæíåííÿ ñï³ëüíî¿
âëàñíîñò³ âëàñíèê³â êâàðòèð ³ç
âëàñí³ñòþ ÎÑÁÁ ÿê þðèäè÷íî¿
îñîáè (ñò. 11, 23). Ó çàêîíîïðî-

åêò³ âæèòî òåðì³í “ñï³ëüíå ìàé-
íî ÷ëåí³â îá’ºäíàííÿ”, à ïî-
ðó÷ — “ñï³ëüíå ìàéíî îá’ºäíàí-
íÿ” ÷è ïðîñòî “ñï³ëüíå ìàéíî”.
Òàêèì ÷èíîì, “ì’ÿêî” îòîòîæ-
íþºòüñÿ ñï³ëüíå ìàéíî ñï³ââëàñ-
íèê³â áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèí-
êó òà ìàéíî ÎÑÁÁ ÿê þðèäè÷-
íî¿ îñîáè. Ïåðåë³ê çàãðîç ìîæ-
íà ïðîäîâæèòè. Öå é â³ä÷óæåí-
íÿ áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó çà
ð³øåííÿì îá’ºäíàííÿ ÷è ñóäó
(ñò. 24, 26), ôàêòè÷íå í³âåëþ-
âàííÿ òåðì³íó “ÎÑÁÁ”, çâóæåí-
íÿ çàêîíîäàâ÷èõ ãàðàíò³é òà îñ-
íîâ ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ
ðîáîòè îá’ºäíàíü. Ìîæíà êîí-
ñòàòóâàòè çàãàëüíå ñïðÿìóâàííÿ
çàêîíîïðîåêòó ïðîòè ÎÑÁÁ, à íå
íà ï³äòðèìêó ¿õ.

Àíàòîë³é ßÐÓÑÅÂÈ×, ãîëîâà
ïðàâë³ííÿ Ãðîìàäñüêîãî öåíòðó
ñïðèÿííÿ æèòëîâî-êîìóíàëüí³é ðå-
ôîðì³ â Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ Êè-
ºâà:

— Òåîðåòè÷íî ÎÑÁÁ êðàùå,
í³æ ÆÅÊ. Ï³äòâåðäæåíî öå é íà
ïðàêòèö³. Áóä³âë³ äîãëÿíåí³, à
ïðèáóäèíêîâ³ òåðèòîð³¿ — îõàé-
í³. Ìè ìàºìî âåëèêèé äîñâ³ä ðî-
áîòè â Äàðíèöüêîìó ðàéîí³: 25
â³äñîòê³â áóäèíê³â òóò îáñëóãîâó-
þòü ÎÑÁÁ, 50 — ÆÅÊè, ùå
25 — äî÷³ðí³ ï³äïðèºìñòâà. Íà
ïðèêëàä³ áóäèíêó ¹ 152, êîð-
ïóñ 2, íà Õàðê³âñüêîìó øîñå ìî-
æó ðîçïîâ³ñòè ïðî ïîçèòèâí³ çà-
ïðîâàäæåííÿ, ùî çðîáèëè ñàìå
ñï³ââëàñíèêè. Òàêèõ íîâàö³é áà-
ãàòî, ³ âñ³ âîíè ñïðÿìîâàí³ íà
îùàäëèâå âèêîðèñòàííÿ ðåñóð-
ñ³â ³ ãðîøåé ìåøêàíö³â. Ëèøå
âñòàíîâëåííÿ êâàðòèðíèõ ë³-
÷èëüíèê³â òåïëà äàº çìîãó åêî-
íîìèòè äî 40 â³äñîòê³â âèòðàò íà
îïàëåííÿ. Îïëàòà çà 1 êâàäðàò-
íèé ìåòð ó êâàðòèð³ ç ë³÷èëüíè-
êîì çà âåñü ñåçîí ó ñåðåäíüîìó
â 2,1 ðàçó ìåíøà, í³æ ó ïîìåø-
êàíí³ áåç ë³÷èëüíèêà. Ó ðàéîí³
º 80 áóäèíê³â, äå ìîæíà áóëî á
âñòàíîâèòè òàê³ ñàì³ ïðèëàäè.
Éäåòüñÿ âçàãàë³ ïðî ãîñïîäàð-
ñüêèé ï³äõ³ä, ÿêùî äîãëÿäàòè çà
áóäèíêîì áåðóòüñÿ éîãî ñï³â-
âëàñíèêè. Îäíàê ìåøêàíö³ áàãà-
òîïîâåðõ³âîê (çäåá³ëüøîãî ñòà-
ðèõ òà çàíåäáàíèõ), ùî ï³äïî-
ðÿäêîâàí³ ÆÅÊó, âèñòóïàþòü
ïðîòè ñòâîðåííÿ ÎÑÁÁ ç³ çðîçó-
ì³ëî¿ ïðè÷èíè: ïîòð³áí³ ãðîø³
äëÿ ðåìîíòó, à ¿õ áðàêóº. Ïðîòå
â íîâîáóäîâàõ, êîòðèìè îï³êóþ-
òüñÿ äî÷³ðí³ ï³äïðèºìñòâà, ëþäè
ìàþòü îá’ºäíàòèñÿ ³ ñòàòè ñï³â-
âëàñíèêàìè. ² öå çðîçóì³ëî. Àëå
êåð³âíèöòâî òàêèõ ï³äïðèºìñòâ
ðîáèòü óñå, ùîá öüîãî íå äîïóñ-
òèòè. Ãàäàþ, òóò ïîòð³áíî êåðó-
âàòèñÿ òàêèì ïðèíöèïîì: ÿêùî
íå ïåðåäàºø íîâîáóäîâó íà áà-
ëàíñ ÎÑÁÁ, òåáå ïîçáàâëÿþòü
ïðàâà éîãî îáñëóãîâóâàòè. Òà öå
ñë³ä âèð³øóâàòèñÿ íà ð³âí³ âëà-

äè. Ó ì³ñò³ öüîãîð³÷ çàïëàíîâà-
íî ñòâîðèòè 600 ÎÑÁÁ, 60 ³ç íèõ
ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³. ² öå íå
áóëî á ïðîáëåìîþ, àäæå â Äàð-
íèö³ 140 íîâîáóäîâ. Àëå, çíîâó
æ òàêè, íàì çàâàæàþòü äî÷³ðí³
ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ ïðîòÿãîì ï’ÿ-
òè ðîê³â ÷èíÿòü óñ³ëÿê³ ïåðåøêî-
äè, ùîá íå ïåðåäàâàòè íà áàëàíñ
ÎÑÁÁ áóäèíêè. Äëÿ ñòâîðåííÿ
îá’ºäíàíü ïîòð³áåí äåòàëüíèé
ïëàí íà ð³âí³ ì³ñòà, à òàêîæ ö³-
ëüîâ³ êîøòè. Íàâ³òü ó íîâèõ áó-
äèíêàõ º äåôåêòè ÷è íåäîðîáêè:
íå ïðàöþþòü ë³ôòè, íå âñòàíîâ-
ëåíî ïîæåæíî¿ àâòîìàòèêè, ïî-
ãàíà ã³äðî³çîëÿö³ÿ, âíàñë³äîê ÷î-
ãî ùèòîâ³ îïèíÿþòüñÿ ó âîä³.
Êð³ì öüîãî, º ïðîáëåìè ³ ç íà-
ñåëåííÿì. Ëþäè íå çâèêëè ùå
äî äåìîêðàò³¿, íå ïðîñòî ¿õ îð-
ãàí³çóâàòè, ç³áðàòè. Çà òàêèõ
ñêëàäíèõ óìîâ ó ðàéîí³ ñòâîðå-
íî äåñÿòü ÎÑÁÁ.

Îëåã ÃÎËÅÍÊÎ, êîîðäèíàòîð
ç³ âçàºìîä³¿ ì³ë³ö³¿ ç ÎÑÍ, ÎÑÁÁ
³ç çàáåçïå÷åííÿ ãðîìàäÿíñüêî¿ áåç-
ïåêè òà áîðîòüáè ç³ çëî÷èíí³ñòþ:

— Çàâäàííÿ ì³ñüêî¿ âëàäè äî-
âåñòè ê³ëüê³ñòü ÎÑÁÁ ó ñòîëèö³
äî 6000 (öå 60 â³äñîòê³â æèòëî-
âîãî ôîíäó ì³ñòà) â íèí³øí³õ
óìîâàõ âèêîíàòè áóäå ñêëàäíî.
Íàéïåðøà ïðè÷èíà — ïåðåøêî-
äè, ÿê³ ñòâîðþþòü ÷èíîâíèêè ï³ä
÷àñ ðåºñòðàö³¿ îá’ºäíàíü ñï³â-
âëàñíèê³â. Íàïðèêëàä, ÎÑÁÁ íà
âóëèö³ ²ëë³÷à ç áîºì íàìàãàëèñÿ
çàðåºñòðóâàòèñÿ, ³ íà öå âèòðà÷å-
íî ï³âòîðà ðîêó. ²íøà ïðè÷èíà —
íåäîâ³ðà äî âëàäè. Áóäü-ÿêó ðå-
ôîðìó â êðà¿í³ ëþäè ñïðèéìàþòü
ÿê ñïðîáó ¿õ îáäóðèòè. Äî òîãî æ
ñüîãîäí³ íåäîñòàòí³é ð³âåíü ðîç’-
ÿñíþâàëüíî¿ ðîáîòè, ãîðîäÿíè
íåïî³íôîðìîâàí³. Ìàëî õòî çíàº,
ùî ä³þòü öåíòðè, äå ôàõ³âö³ ïðà-
öþþòü ç ³í³ö³àòîðàìè ñòâîðåííÿ
îá’ºäíàíü, ïðîâîäÿòü ëåêö³¿, êîí-
ñóëüòóþòü. ×èìàëî ïðîáëåì ³ç çå-
ìåëüíèìè ïèòàííÿìè. Ìåøêàí-
ö³ áàãàòîïîâåðõ³âîê îïëà÷óþòü
îáñëóãîâóâàííÿ íå ëèøå ñâî¿õ
êâàðòèð, à é áóäèíê³â, ïðèáóäèí-
êîâèõ òåðèòîð³é, õî÷à íå º ¿õí³-
ìè âëàñíèêàìè. Âëàñíå, ñüîãîäí³
ïîòð³áíî ïîðóøóâàòè êðèì³íàëü-
í³ ñïðàâè ùîäî âñ³õ ÆÅÊ³â. Íå
ìîæíà îìèíóòè òåìè ôîðìóâàí-
íÿ òàðèô³â. Ï³äïðèºìñòâà, ÿê³
ïîñòà÷àþòü ïîñëóãè, íå íàäàþòü
ô³íàíñîâèõ îá´ðóíòóâàíü, á³çíåñ-
ïëàí³â.

Ùî çàêëàäåíî â òàðèô ³ íà
ÿê³é ï³äñòàâ³ â³í ï³äâèùóºòüñÿ —
³íôîðìàö³ÿ, çàêðèòà â³ä ëþäåé.
ª áàãàòî çàïèòàíü ³ ùîäî ñó-
ñï³ëüíî¿ áåçïåêè, ñîö³àëüíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè. Â îêðåìèõ êâàð-
òàëàõ öåíòðó ñòîëèö³ íèí³ íå
çíàéòè íàâ³òü õë³áíîãî ìàãàçè-
íó, íå êàæó÷è ïðî ³íø³, òàêîæ
ïîòð³áí³ äëÿ íîðìàëüíîãî æèòòÿ
ëþäåé çàêëàäè. Âñå “ïðèâàòèçî-

âàíî” ä³ëêàìè, ÿê³ ÷èíÿòü ñâà-
â³ëëÿ. Ãàëüìóº ðîçâèòîê ÎÑÁÁ ³
â³äñóòí³ñòü ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷-
íî¿ áàçè. Ò³, ùî ñòâîðèëè ³í³ö³-
àòîðè, âèíèêëè, ÿê-òî êàæóòü,
“íå çàâäÿêè, à âñóïåðå÷” öèì ïå-
ðåøêîäàì.  Ïðîáëåìîþ äëÿ
ÎÑÁÁ º é òå, ùî 80 â³äñîòê³â
æèòëîâîãî ôîíäó íà ñüîãîäí³ º
çíîøåíèì. Àäæå âëàäà ïîâèííà
çàáåçïå÷èòè êàï³òàëüíèé ðåìîíò
áóäèíêó, ïåðø í³æ ïåðåäàòè éî-
ãî ñï³ââëàñíèêàì. Íà ïðàêòèö³
òàêîãî íåìàº. Ïðè ÎÑÁÁ ïîâèí-
í³ áóòè ñóñï³ëüí³ ðàäè, ÿê³ çìî-
æóòü çàáåçïå÷èòè ñèñòåìí³ñòü ¿õ
ðîáîòè, âçàºìîä³þ ç âëàäîþ âñ³õ
ð³âí³â. Âàæëèâó ðîëü äëÿ íîð-
ìàëüíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ îá’-
ºäíàíü ñï³ââëàñíèê³â ïîâèííà
â³ä³ãðàâàòè ì³ë³ö³ÿ. Âîíà ïîêëè-
êàíà çàïîá³ãàòè øàõðàéñòâó êîì-
ïàí³é, ùî ïîñòà÷àþòü áóäèíêàì
ñâî¿ ïîñëóãè — ãàç, åëåêòðîåíåð-
ã³þ ³ òàêå ³íøå. Ïðîòå ùî ìîæå
çðîáèòè ì³ë³ö³ÿ ç ò³ºþ íåïðàâ-
äîþ, ÿêà íèí³ ìàº ì³ñöå, ÿêùî
90 â³äñîòê³â îñîáîâîãî ñêëàäó
ÌÂÑ íå ðîçóì³þòü ñâî¿õ ôóíê-
ö³é ó öüîìó ïèòàíí³, íå ìàþòü
íàâè÷îê òà ³íñòðóìåíò³â äëÿ âè-
ÿâëåííÿ ³ áîðîòüáè ç ïîðóøåí-
íÿìè? Àäæå ¿õ ïîòð³áíî ùå çà-
ô³êñóâàòè, ùîá ïîäàòè äî ñóäó.
Ó äåðæàâ³ º íîðìàòèâíî-ïðàâî-
âà áàçà, ³ âîíà íîðìàëüíà, àëå
íå ïðàöþº íàëåæíèì ÷èíîì.
Ï³äñóìîâóþ÷è, õî÷ó ñêàçàòè, ùî
ãîëîâà ÎÑÁÁ íå áóäå ôàëüñèô³-
êóâàòè ³íôîðìàö³þ ñòîñîâíî âè-
òðàò ³ äîõîä³â, áî â³í ñåðöåì ïå-
ðåæèâàº çà ñâ³é ä³ì. Àëå ÷èíîâ-
íèêè ñåðåäíüîãî ð³âíÿ, ³ç çðîçó-
ì³ëèõ ïðè÷èí, íàìàãàþòüñÿ ÷è-
íèòè ïåðåïîíè íà øëÿõó ¿õ ñòâî-
ðåííÿ òà ä³ÿëüíîñò³. Òîæ ââà-
æàþ, ùî ÎÑÁÁ º ³íñòðóìåíòîì
çíèùåííÿ êîðóïö³¿ íà ð³âí³ íà-
äàííÿ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, ³ ¿õ
³í³ö³àòîðè ïîòðåáóþòü âñåá³÷íî¿
ï³äòðèìêè.

Ëåîí³ä ×ÅÐÊÀØÈÍ, çàâ³äóâà÷
â³ää³ëó ÊÍÄÓ “Íàóêîâî-äîñë³äíî-
ãî ³íñòèòóòó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà”:

— Ââàæàþ, ùî äóæå âàæëèâî
òàêîæ çíàòè äóìêó ìåøêàíö³â áà-
ãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â, ÿêèé
íàñòðîé ó íàøîãî íàñåëåííÿ ùî-
äî ïðîöåñó ñòâîðåííÿ ÎÑÁÁ. Ìè
ïðîâîäèëè ñîö³àëüí³ äîñë³äæåí-
íÿ, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òàêå: íà ñüî-
ãîäí³ îñíîâíèìè ïðîáëåìàìè â
æèòëîâî-êîìóíàëüí³é ñôåð³, ç
òî÷êè çîðó ìåøêàíö³â, º, ïî-ïåð-
øå, íåï³äãîòîâëåí³ñòü æèòëîâî-
êîìóíàëüíèõ ñòðóêòóð äî ôîðì
ðîáîòè ç íàñåëåííÿì. Ïî-äðóãå,
öå â³äñóòí³ñòü ³í³ö³àòèâè ç áîêó
âëàñíèê³â æèòëà. Òàê ââàæàþòü
43 â³äñîòêè ðåñïîíäåíò³â. Íà
äóìêó 40 â³äñîòê³â ëþäåé, ïåðå-
ïîíàìè íà øëÿõó äî ñòâîðåííÿ
ÎÑÁÁ º â³äñóòí³ñòü ïðàâîâî¿ ï³ä-
òðèìêè. Òðåòÿ ÷àñòèíà íàñåëåí-
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íÿ ñêàðæèòüñÿ íà â³äñóòí³ñòü äî-
ñòàòíüî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ÎÑÁÁ,
¿õ äîñâ³ä ðîáîòè, ïåðåâàãè òà
ïðîáëåìí³ ìîìåíòè. ² ãîëîâíå ëÿ-
êàº òîé ôàêò, ùî ïðàêòè÷íî 35
â³äñîòê³â íàñåëåííÿ íå çíàþòü,
ùî òàêå ÎÑÁÁ óçàãàë³. Íàïðè-
êëàä, æåê³âñüêèé áóäèíîê ìàº
íàì³ð âñòóïèòè äî ÎÑÁÁ. Àëå
91,6 â³äñîòêà ìåøêàíö³â íå çíà-
þòü, êóäè éäóòü êîøòè ³ íà ÿê³
ïîòðåáè. Áî â ðàìêàõ ³ñíóþ÷î¿
ñèñòåìè, íàïðèêëàä, 80—90 áó-
äèíê³â, ÿê³ îáñëóãîâóº ÆÅÊ, çáè-
ðàþòü çàçâè÷àé ãðîø³ çà êîìó-
íàëüí³ ïîñëóãè äî òàê çâàíîãî
“îáùàêà”. Ïîò³ì ¿õ ðîçïîä³ëÿþòü
íà âñ³ëÿê³ ïîòðåáè òîãî ÷è ³íøî-
ãî áóäèíêó. Â îäíîìó çðîáèëè ðå-
ìîíò îäðàçó, â ³íøîìó — ïðîöåñ
òðèâàº ðîêàìè, äî êîãîñü “ðóêè
çîâñ³ì íå äîõîäÿòü” ³ òàêå ³íøå.
Äîâîë³ âåëèê³ êîøòè â ðàìêàõ
ïðîãðàìè “Ì³é ä³ì, ìîº ïîä-
â³ð’ÿ” âèä³ëÿº íà êîìóíàëüí³ ïî-
òðåáè ì³ñüêèé áþäæåò — ïðè-
áëèçíî ÷âåðòü ì³ëüÿðäà íà ð³ê.
Àëå ÿê ³ êóäè ¿õ ñïðÿìîâóþòü, íå
çîâñ³ì ÿñíî. Ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ,
êîëè æèòëîâî-êîìóíàëüí³ êîíòî-
ðè ìàþòü êîìï’þòåðè, ìîæíà
ðîçäðóêîâóâàòè ³íôîðìàö³þ ïðî
òå, ñê³ëüêè êîøò³â ç³áðàíî ìåø-
êàíöÿìè, ñê³ëüêè âèòðà÷åíî ³ íà
ÿê³ ñòàòò³: íàïðèêëàä, íà îñâ³ò-
ëåííÿ, îïëàòó äâ³ðíèêó, âèâåçåí-
íÿ ñì³òòºâèõ â³äõîä³â, íà îáñëó-
ãîâóâàííÿ ë³ôò³â, íà ðåìîíò ïî-
êð³âë³. Ïîòð³áíî çðîáèòè ðîáîòó
êîìóíàëüíî¿ êîíòîðè ïðîçîðîþ,
âåñòè ðîç’ÿñíþâàëüíó ðîáîòó ñå-
ðåä íàñåëåííÿ. Ïîâèííà áóòè ³í-
ôîðìàö³éíà ï³äòðèìêà íàñåëåí-
íÿ, òîä³ çàö³êàâëåí³ñòü ëþäåé ó
ÿê³ñí³øîìó óòðèìàíí³ ¿õíüîãî áó-
äèíêó çðîñòå. Äóìàþ, ìîæíà áó-
äå é åêîíîìèòè, ³ íàâ³òü ìàòè
ïðèáóòîê, ÿêèé ìîæíà áóäå ïî-
ò³ì àêóìóëþâàòè â ïîòð³áíó ãîñ-
ïîäàð÷ó ñïðàâó. Íåäîñòàòíüî ñüî-
ãîäí³ íàä öèì ïèòàííÿì ïðàöþ-
þòü çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿:
ðîç’ÿñíþâàëüíà ðîáîòà ñëàáêà,
íåñèñòåìíà.

ªâãåí³ÿ Á²ËÃÎÐÎÄÑÜÊÀ, ãî-
ëîâà ïðàâë³ííÿ ÎÑÁÁ “Òåìï-13”:

— ß íåùîäàâíî ñòàëà ãîëîâîþ
ÎÑÁÁ êîîïåðàòèâíîãî áóäèíêó.
Êîëè çâåðíóëàñÿ äî ì³ñüêî¿ âëà-
äè ç ïðîõàííÿì â³ääàòè íàøó
ïðèáóäèíêîâó òåðèòîð³þ çàãàëü-
íîþ ïëîùåþ 5,1 òèñÿ÷³ êâàäðàò-
íèõ ìåòð³â ó âëàñí³ñòü ìåøêàí-
ö³â áóäèíêó, â³äïîâ³äíî äî çå-
ìåëüíîãî çàêîíîäàâñòâà, ìåí³
â³äïîâ³ëè, ùî ìîæíà âçÿòè â êî-
ðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â
ïðèáóäèíêîâó òåðèòîð³þ ò³ëüêè â
ìåæàõ çàáóä³âë³. Éäåòüñÿ ïðî
øìàòî÷îê çåìë³ ï³ä ñàìîþ áóä³â-
ëåþ ïëîùåþ 1 òèñÿ÷à êâàäðàòíèõ
ìåòð³â. Ñâîþ â³äïîâ³äü àðãóìåí-
òóâàëè òèì, ùî ºäèíèì ðîçïî-
ðÿäíèêîì çåìåëü ó Êèºâ³ º Êè-
¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà. Ó òîé ñàìèé
÷àñ óñ³õ ãîë³â ÎÑÁÁ çîáîâ’ÿçóþòü
ïðèáèðàòè ïðèáóäèíêîâ³ òåðèòî-
ð³¿ é ïðèëåãë³ âóëèö³. Êîëè ìè
çâåðíóëèñÿ äî Ãîëîñ³¿âñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç ïðåòåíç³ºþ
äî ðîáîòè äîðîæíüî-åêñïëóàòà-
ö³éíîãî óïðàâë³ííÿ, ÿêå í³êîëè

íå ïðèáèðàº âóëèöþ íàâêîëî íà-
øîãî áóäèíêó ¹ 16, ìåí³ òàêîæ
÷³òêî â³äïîâ³ëè: íàøå ÎÑÁÁ,
çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì, çî-
áîâ’ÿçàíå äáàòè ïðî ÷èñòîòó ïëî-
ùó ïî ïåðèìåòðó áàëàíñîâî¿ òå-
ðèòîð³¿ äî áîðäþð³â. Òîæ âèíè-
êàº çàïèòàííÿ: ÿêùî öå íå íàøà
âëàñí³ñòü, ÷îìó ìè ïîâèíí³ âè-
òðà÷àòè ðåñóðñè, à ñàìå: ï³ñîê,
ñ³ëü, ³íñòðóìåíò, çóñèëëÿ ïåðñî-
íàëó, ÿêîìó ïîòð³áíî ùå é çàïëà-
òèòè çà ðîáîòó? Íåâæå ìè ïîâèí-
í³ çàëó÷àòè äî ïðèáèðàííÿ âó-
ëèöü ìåøêàíö³â áóäèíêó?!

²ðèíà ÀËÅÊÑ²ªÍÊÎ, çàñòóï-
íèê ãîëîâè êîì³òåòó ì³êðîðàéîíó
æèòëîâîãî ìàñèâó Âèíîãðàäàð:

— ß ìåøêàíêà Âèíîãðàäàðÿ.
Æèâó â àâàð³éíîìó áóäèíêó, ³ òî-
ìó íå ðèçèêíóëà á ñòâîðèòè íà
éîãî áàç³ ÎÑÁÁ. Ï³ä ÷àñ ïðîåêòó-
âàííÿ òà áóä³âíèöòâà áóëî äîïó-
ùåíî ÷èìàëî ïîðóøåíü. Áóäè-
íîê — öå áàãàòîïîâåðõ³âêà íà
ñòð³÷êîâîìó ôóíäàìåíò³, âèñîòà
ÿêîãî 1 ìåòð 20 ñàíòèìåòð³â. Ïðî-
íèêíóòè â ï³äâàë ñëþñàðåâ³ ìîæ-
íà ò³ëüêè ïîâçêîì. Ìàëî òîãî, áó-
äèíîê ïðîñ³â, êðåíèòü, óòâîðèâñÿ
ðîçëîì. Í³êîìó íåìàº ä³ëà äî éî-
ãî àâàð³éíîãî ñòàíó. Ï³ñëÿ îáñòå-
æåííÿ áóäèíêó ñïåö³àëüíà êîì³-
ñ³ÿ çðîáèëà âèñíîâîê, ùî ö³ ïî-
ðóøåííÿ íå çàâàæàþòü éîãî åêñ-
ïëóàòóâàííþ. Òàêîæ ó áóäèíêó
íåìàº äîäàòêîâîãî íåæèòëîâîãî
ïðèì³ùåííÿ, äå ìîæíà áóëî á
ïðèéìàòè ãðîìàäÿí. Ñòâîðèòè
îá’ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â ó ö³é
ñèòóàö³¿ îçíà÷àº çâàëèòè íà ñåáå

íåïîñèëüíèé òÿãàð ïðîáëåì. ² îä-
íî÷àñíî íåìàº ÿê³ñíîãî êîìó-
íàëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ áóäèí-
êó, à òî÷í³øå, îñòàíí³ì ÷àñîì âî-
íî ãåòü â³äñóòíº. Íà Âèíîãðàäàð³
ïðîâîäÿòü åêñïåðèìåíò: ñòâîðåíî
óïðàâëÿþ÷ó êîìïàí³þ íà áàç³
òðüîõ ÆÅÊ³â. Ïðîòå í³õòî íå ïðè-
áèðàº â ï³ä’¿çäàõ, ó äâîðàõ. Âèÿâ-
ëÿºòüñÿ, ôàêòè÷íî íîâà êîìïàí³ÿ
ùå íå ïðèñòóïèëà äî âèêîíàííÿ
ñâî¿õ ôóíêö³é. ÆÅÊè æ, ñâîºþ
÷åðãîþ, íàñ óæå íå îáñëóãîâóþòü,
òîìó äâ³ðíèêè ïîÿñíþþòü: “Ìè
ùå íå òàì, àëå âæå é íå òóò”.
Ïðåäñòàâíèêè îðãàíó ñàìîîðãàí³-
çàö³¿ íàñåëåííÿ ì³êðîðàéîíó íà-
ìàãàëèñÿ âñ³ëÿêî âïëèíóòè íà öþ
êîìïàí³þ. Âèÿâèëîñÿ, ùî ç ö³ºþ
êîìïàí³ºþ æîäíà îðãàí³çàö³ÿ, ÿêà
íàäàº ïîñëóãè, íå óêëàäàº äîãîâ³ð.
Ç³ ñë³â ÷èíîâíèê³â, êîìïàí³ÿ íå
ïðèñòóïèëà äî ðîáîòè ÷åðåç òå,
ùî êîíêóðñ íà îáñëóãîâóâàííÿ áó-
äèíê³â, ÿêèé âîíà âèãðàëà, ìàâ
ïîðóøåííÿ. Ïðîòå, ÿê áè òàì íå
áóëî, â íàñ íåìàº äîâ³ðè äî òàêèõ
êîìïàí³é, ÿê³, íà ì³é ïîãëÿä, íå
ìàþòü çàö³êàâëåíîñò³ ó ðîçâ’ÿçàí-
í³ ïðîáëåì ìåøêàíö³â. Ó íèõ ñâî¿
³íòåðåñè — êîìåðö³éí³.

Íàíà ÑÀÍ²ÍÀ, êåðóþ÷à ñïðà-
âàìè ÎÑÁÁ “Êðèñòàë-5”:

— Íàøå îá’ºäíàííÿ ñòâîðåíî â
1998 ðîö³. Çà ÷îòèðè ðîêè äî òî-
ãî ìè ðîç³ðâàëè äîãîâ³ð ³ç íàøèì
ÆÅÊîì ³ âçÿëè íà áàëàíñ ñâ³é
ä³ì, ÿêèé çäàëè â åêñïëóàòàö³þ
ùå â 1980 ðîö³. Äîêè íàñ îáñëó-
ãîâóâàâ ÆÅÊ, áóäèíîê áóâ ó æà-
ëþã³äíîìó ñòàí³: äàõ ïðîäèðÿâ³â,

äâåðåé ó ï³ä’¿çäàõ íå áóëî, ðåìîí-
òó ç ÷àñó çàñåëåííÿ æîäíîãî ðàçó
íå ðîáèëè. Ïî÷àëè óïðàâëÿòè ñâî-
¿ì ìàéíîì ñàì³, à ñàìå: ïðèâîäè-
òè äî ëàäó áóäèíîê ³ ïðèáóäèíêî-
âó òåðèòîð³þ. Àëå äëÿ öüîãî âîíà
òåæ ìàëà á íàëåæàòè ìåøêàíöÿì.
Ó 1997 ðîö³ ÿ ïîäàëà çàÿâó äî
Óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â íà
îòðèìàííÿ äîêóìåíòà íà âîëîä³í-
íÿ ïðèáóäèíêîâîþ òåðèòîð³ºþ.
Ëèøå â 2004-ìó, ÷åðåç äîâãèõ 7
ðîê³â, ìåí³ ç âåëèêèìè çóñèëëÿ-
ìè âäàëîñÿ îòðèìàòè öåé àêò. Êî-
ëè ìè ñòâîðèëè ÎÑÁÁ, ìåøêàí-
ö³ îäðàçó â³ä÷óëè ïîçèòèâí³ çðó-
øåííÿ. Ìè îáëèöþâàëè, óòåïëè-
ëè áóäèíîê, óñòàíîâèëè ³íäèâ³äó-
àëüí³ òåïëîâ³ ïóíêòè, êâàðòèðí³
ë³÷èëüíèêè òà áàãàòî ³íøîãî. Ñà-
ìà ñîáîþ çíèêëà áîðîòüáà ç êî-
ìóíàëüíèìè ñëóæáàìè, â³äñòîÿëè
÷åðåç ñóä ð³çíèöþ â òàðèôàõ íà
ãàðÿ÷ó âîäó, ÿêà âèíèêàëà çà ðà-
õóíîê íåâðàõîâàíîãî îá³ãð³âó ñó-
øèòåëÿ ðóøíèêà ó âàííàõ. Äî òî-
ãî æ êâàðòïëàòà çíèçèëàñÿ, í³æ ó
ÆÅÊó, ÿêèé îáñëóãîâóº íàâêî-
ëèøí³ áóäèíêè. ² ãîëîâíå — ä³-
ÿëüí³ñòü ÎÑÁÁ º àáñîëþòíî ïðî-
çîðîþ. À íàÿâí³ñòü äîêóìåíò³â íà
ïðàâî âëàñíîñò³ íà áóäèíîê ³ ïðè-
áóäèíêîâó òåðèòîð³þ äàº çìîãó
â³äñòîþâàòè öþ âëàñí³ñòü â³ä óñ³-
ëÿêèõ çàç³õàíü, ùî íåîäíîðàçîâî
òðàïëÿëèñÿ â íàø³é ïðàêòèö³.

Ïåòðî ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ, êåð³â-
íèê Äåñíÿíñüêîãî ðàéîííîãî øòà-
áó Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ôîðìóâàí-
íÿ ç îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ïðàâî-
ïîðÿäêó ³ äåðæàâíîãî êîðäîíó:

— Ó ïîâñÿêäåííîìó æèòò³ ìè
äóæå ÷àñòî áà÷èìî, ÿê ïîðóøó-
þòü ïðàâà ëþäèíè, ³ öå ìîæå
ïðèçâåñòè äî ñîö³àëüíèõ êîí-
ôë³êò³â ó êðà¿í³. Íà çàõèñò ñó-
ñï³ëüíîãî ïðàâîïîðÿäêó òà âè-
êîíàííÿ çàêîí³â ïîòð³áíî ñòàâà-
òè âæå çàðàç. ² õòî, ÿê íå ãðî-
ìàäñüê³ ôîðìóâàííÿ, çäàòí³ çà-
õèñòèòè ïðàâà ³ ñâîáîäè ëþäè-
íè. Ïîòðåáóþòü öüîãî çàõèñòó é
³í³ö³àòîðè, ÿê³ âèð³øèëè ñòâî-
ðèòè ÷è âæå ñòâîðèëè îá’ºäíàí-
íÿ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèð-
íèõ áóäèíê³â. Òîæ ÷îìó á íå
çíàéòè òî÷êè äîòèêó â ä³ÿëüíî-
ñò³ öèõ îá’ºäíàíü ³ ãðîìàäñüêèõ
ôîðìóâàíü. Ïîêëèêàííÿ íàðîä-
íèõ äðóæèí — çàéìàòèñÿ íàâå-
äåííÿì ïðàâîïîðÿäêó â ì³ñò³, ³
ìè äî öüîãî çàâæäè ãîòîâ³, òèì
á³ëüøå, ùî çàö³êàâëåí³ â öüîìó
³ ìåøêàíö³ ì³ñòà, ³ ì³ñüêà âëà-
äà. Îñîáëèâî àêòóàëüíèì º öå
ïèòàííÿ íèí³, êîëè îðãàíè ì³-
ë³ö³¿ ñòîëèö³ ëèøå íà 40—60 â³ä-
ñîòê³â ëåäâå âïîðóþòüñÿ ç îáñÿ-
ãîì ðîá³ò. Ï³äêëþ÷èòèñÿ äî òà-
êî¿ ñïðàâè, ÿê îõîðîíà ïîðÿä-
êó, ïîâèíí³ äðóæèííèêè. Ñòàí
ñïðàâ ó ñòîëèö³ íà ñüîãîäí³ òà-
êèé, ùî íå ïîçàçäðèø. Ââàæàþ,
ùî ëþäÿì òðåáà áðàòè ³í³ö³àòè-
âó â ñâî¿ ðóêè. Íà çàêîíîäàâ÷î-
ìó ð³âí³, îá’ºäíàâøè çóñèëëÿ ç
ÎÑÁÁ, ãðîìàäñüê³ ôîðìóâàííÿ
ìîæóòü íàäàòè ïðàâîâèé, ñîö³-
àëüíèé çàõèñò ïðàö³âíèêàì öèõ
îá’ºäíàíü. Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî
îáñëóãîâóþ÷îìó ïåðñîíàëó
ÎÑÁÁ, ìîæëèâî, òèì æå êîí-
ñüºðæàì, âñòóïèòè äî ëàâ ãðî-
ìàäñüêèõ ôîðìóâàíü òà îäíî-
÷àñíî âèêîíóâàòè ôóíêö³¿ äðó-
æèííèêà. Ïðè öüîìó ¿ì îôîðì-
ëþþòü òðóäîâ³ äîãîâîðè ç ãðî-
ìàäñüêèì ôîðìóâàííÿì, âèäà-
þòü ïîñâ³ä÷åííÿ, à îòæå, íàäà-
þòü ïîâíîâàæåííÿ ÷ëåíà ãðî-
ìàäñüêîãî ôîðìóâàííÿ, ñîö³àëü-
í³ ãàðàíò³¿, íàðàõîâóþòü òðóäî-
âèé ñòàæ. Âîíè àâòîìàòè÷íî
ñòàþòü ïîì³÷íèêàìè ä³ëüíè÷íèõ
³íñïåêòîð³â. Ãàäàþ, òàêèé òàí-
äåì äîïîìîæå íàì ñï³ëüíèìè
çóñèëëÿìè íàâåñòè çðåøòîþ
ãðîìàäñüêèé ïîðÿäîê ³ êîíòðî-
ëþâàòè âèêîíàííÿ çàêîíó

Під от вала
Олена СТУЛЬЄВА,

“Хрещати ”
Фото Павла ПАЩЕНКА
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КОТИ, зоряний час самоствердження настав (за-
ладаєтьсяпро рамана12ро ів). Він вінчається трі-
мфальним ар’єрним зльотом (я що робота не за
по ли анням,швидше за все, доведеться внести о-
ре тиви), працюйте не по ладаючи р , пра ніть до
професійних вершин, можливі зльоти і падіння, ір-
отидодастьб нтарсь аповедін а ерівництва, випо-
виннім жньопройтивсі випроб вання і поставитистя
перемо и на ар’єрном Олімпі! До домашніх справ
поставтеся в райсерйозно.Я щовдомавіє холодом
і с мом,м рличте і заб дь-я цін створюйтесімей-
ний затишо . У др ом півріччі ідеальною відд ши-
ною стан ть др зі. Небеса пошлють вам впливових
авторитетних др зів, я і завжди отові допомо ти,
с лад ть проте цію важ хвилин . Роль нефор-
мально о лідера в оле тиві однод мців принесе с-
піх. Вас сл хатим ться, поважатим ть, проте вати-
м ть! А в оханні особливо б дете бажані та жадані!
Ува а Котам-Козоро ам: рі видасться с мб рним із
непередбач ваними ане дотичними і навіть тра іч-
ними наслід ами.
ДРАКОНИ, хоча нині Кіт і вершитель доль, для

ньо о ви осподар-повелитель. Е спл ат йте васала
на повн от ш , заб вши про совість, бо наст п-
ний шанс випаде тіль и через 12 ро ів! Переш оди і
розчар вання позад , енер етичні, роз мові, фінан-
сові в ладення в мин лом нарешті принес ть плід-
н віддач . Все це о риляє, вселяє впевненість, ли-
че на творчі та романтичні подви и. Сприяє роз р -
ч ванню імідж , підсилює п блічн поп лярність. Я -
що зас м вали за особистим щастям, воно сміх-
неться дале о від дом . Заповітна Жар-птиця спіх
літає в дале их раях. Пош и ідеал охано о мати-
м ть спіх ( першом півріччі). Одна бійтеся потра-
пити на ачо спо с! А червень призве до ар’єрних
стартів.Сл жбові справипід ть ор , з ерівництвом
запан є ідилія, відповідальність і навантаження зрос-
т ть. Ос іль и ваша ар’єра під бла ословенням, мо-
жете з радістю приймати підвищення в посаді, бо-
ятися, що не осилите, сенс немає!
У ЗМІЙ рі здоб ття д ховної цілісності та профе-

сійної зрілості, переоцін и на ромаджено о досвід .
Пра ніть перейти на новий вито розвит , дос о-
налитисистем цінностей, намацати оловнийорієн-
тир і зосередити там основні сили. По ляньте на світ
не через мі рос оп, а ширше, з висоти м дрості та
життєвої розс дливості. Саме філософсь ий світо-
ляд стане для вас щасливою зір ою. Партнерство
сповнене бла одаттю (до червня), оловне—нероз-
тринь атицейнебеснийподар но , бо айфвід спіл-
вання величезний, адже вам дано дося ти ідилії з

б дь-я ою людиною. Але я що хочете онтролювати
цю золот жил , ви ористов йте чесноти, тоді ба а-
ті рес рси (матеріальні, енер етичні, владні, інтеле -
т альні, любовні) партнерів працюватим ть на вас. І
меншевитрачайтеся, роші люблятьрах но !Пі л й-
тесяпросім’ю, знаходьтеспільн мов здітьми, бать-
ами, вивчайте родовід, відвід йте рідні раї. Дослі-
дивши енеало ію,життя пред ів, відч єтепошан до
сво о оріння, отримаєтед ховнепідживлення. Удр -
ом півріччі дося н ть спіх ті, хто спра лий до на-
вчання. Тож надол ж йте про алини в знаннях, до-
с оналюйтесяя професіонал і за ох йтеся. Ідеал о-
хання—неміраж, а реальність, з стріти йо о пощас-
тить дале о від дом . Пра ніть більше подорож ва-

ти, т ристичні вояжі різноманітнять і при расять ва-
ше життя.
КОНЯМ варто облаштов вати особисте життя на

свій сма , зважитися нарешті взяти зобов’язання, я і
раніше ля али, доробити розпочате, за ріпивши до-
ся н ті в мин лом позиції. У першій половині ро
потрапите в нісон із ритмами соці м . Робота піде
я по масл , спіл вання з оле ами, часть спіль-
них заходах принес ть мас задоволень, перетво-
ривши вас на любленця п блі и. У шлюбі н дно не
б де. Ваш партнер впливова, харизматична особис-
тість з іс рин ою навіженства, одна це лише розпа-
лить пристрасті, саме т т ма ія особисто о вплив
спрацюєбездо анно.Шлюбні п та стан ть солод ою
пато ою, за мови, що вас об’єднають спільні спра-
ви, пра нення.З червнябізнесстрім опіде в ор , до-
ведетьсявиріш ватисерйозніфінансові питання,бра-
ти редити, інвест вати. Роз ошелюйте всіх, хто ба-
атий, їхні аманці до ваших посл !
КОЗИ, настраждалисяви,бідолашні,мин ло оро-
ба ато, що й воро не побажаєш, “здали ров”

ненаситном Ти р сповна. Тепер можна зітхн ти з
поле шенням на повні р ди і... надол жити втраче-
не! У першом півріччі пощастить дося ти спіх на
роботі й розба атіти. Т т вам сміхнеться форт на, і
не варто боятися звалювати на себе ба ато зо-
бов’язань, ори інальних, непередбач ванихповнова-
жень. Сл жбове зростання вшир по оризонталі пре-
расний стим л для творчої самореалізації, а та ож
шанс поповнити золотий адровий фонд оле тив .
Головне — триматися від спо си сл жбових зло-
вживань!Пра нітьжитина власні ошти, роз р лю-
вати насильно навіть забезпечених людей не можна!
У др ій половині ро особисте життя здоб де др -
е дихання (перш за все для тих, хто в парі). Претен-
денти на р і серце — посланці Бо а, і я що с м -
єте на самоті, не проґавте (хто за ль ами, хто за
роботою) шанс створити армонійний шлюб. На-
ст пна можливість випаде через 12 ро ів.
МАВПИ, я що жорст о не онтролюватиметеша-

лені поч ття, то спричинете ф рор на п бліці, вдав-
шись до різних ріховних при од ( першом півріч-
чі). Інстин тромантично омисливцяприбор ативаж-
о, а ос іль и хочеться все і одраз , є ризи и зр й-
н вати шлюб. І виправдання є. Адже ваше пол м’я
пристрасті величезне, а отримати е вівалентні по-
ч ття, на жаль, с ладно, обранці фри ідні, заци лені
на власних проблемах. Утім, доля лишає вибір за ва-
ми, сл хайте своє серце і виріш йте, потім дійте.
Втримати на прив’язі вас можна лише др жніми по-
ч ттями. І це на раще, адже потя швид о пере о-
рить, а др жба всюдис ща, ос іль и є вищою іпос-
тассю любові. З червня на тр довом небосхилі зій-
де сонце спіх , робочих повноважень додасться, я
професіонал б дете нарозхват, і навіть я що сл ж-
бове зростання піде не по верти алі, а по оризон-
талі, сфера персонально о вплив д же розширить-
ся. М дро ви ористов йте ієрархію влади з метою
добротворчості для себе і оточ ючих. Чимбільшевід-
дасте іншим, тимщедрішавина ородаприйдевмай-
б тньом від Всевишньо о.
ПІВНІ, змиріться зобставинами.Рі армічний.Ви

під іпнотичним прицілом осподаря Кота, лишаєть-
ся ходити зачарованим олом і жертовно ви он ва-
ти йо о в азів и. Втім, не все та тра ічно, всі вчин-

и (я хороші, та і по ані) поверн ться сторицею. Ви
ле ороз риватиметесе рети, роз ад ватиметежит-
тєві реб си, знаходячи відповіді на запитання, що
давно ці авлять. Розбло єте в собі ні альні прихо-
вані таланти. У першом півріччі поліпшиться атмо-
сфера в сім’ї, ваш дім б де під бла ословенням Усе-
вишньо о, але з березня при от йтеся до неперед-
бач ваних подій на тлі революційних домашніх змін.
На роботі доведеться добряче попрацювати, але за-
вдя ивисо ій відповідальності, цілеспрямованості т-
римаєтеся на ар’єрном троні. Головне—витрима-
ти пресин шефа і не обтяж вати себе ба атьма не-
посильними повноваженнями. Це призведе до хво-
роб, бо, до оджаючи оле ам, ви запря аєтеся в ч -
жий армічний віз. Із червня на романтичном небо-
схилі зійде щаслива зір а. Це б рхлива пора фліртів,
залицянь, розважальних т сово , де вашій величній
особі відведено почесне місце. Саме в цей час ви
здатні за охатисявсімсерцем і зробитиобранцянай-
щасливішим світі!
СОБАКИ, пристрасні переживання, різ і поворо-

ти зі свар ами, примиреннями, новими знайомства-
ми — ось та ом динамічном темпі мине перше
півріччя. Тема взаємно о охання б де найа т альні-
шою, зосередьте на ній сі сили, а ар’єра заче ає.
Кохати і б ти оханими — ось доленосне завдання.
Таос іль и вамвластиванепередбач ваність зв’яз-
з нетрадиційним ра рсом бачення подій, людей,

ось т т і риєтьсяр йнівнийвір с.Ні ом ненав’яз й-
те своїх по лядів, орієнт йтеся на др зів, саме їхні
поради, під аз и допомож ть не збитися з правиль-
но о шлях . З червня форт на пере оч є в домашні
стіни, чим допоможе зміцнити сімейні тили і стабілі-
з вати шлюбні стос н и за рах но спішно о вирі-
шенняжитловихпитань.Можливепоповнення всім’ї.
КАБАНИ,всі силипотрібно ин ти сл жбов сфе-

р , пра н чи побільше заробити. Удос ональте про-
фесійн майстерність, б дьте ближче до ерівниц-
тва. Джерела приб т мож ть зафонтан вати в аб-
солютно непередбач ваном місці, а давні — вичер-
патися, оловне вчасно схопити спіх за хвіст. Др а
половина ро принесе ш вал нової інформації, ви-
ідних онта тів і приб т ових ділових пропозицій.
Займаючи а тивн лідерсь позицію, пощастить
знайти надійних помічни ів, я і б д ть отові прийня-
ти ваші ідеї за свої і сприятим ть їх реалізації. Зба-
ланс йте бажання і можливості, ни айте ле оваж-
них витрат, тоді роші не те тим ть різь пальці. Пра -
ніть неб ти ні перед им бор (матеріальном ,мо-
ральном , енер етичном ), розрахов йтеся на місці
“не відходячи від аси”.
ЩУРИ, роль райливої п ст н и вам підходить.

Котові подобається по ратися в хован и, порозважа-
тися. Пошан йте повелителя! Це не с ладно, ос іль-
и виб детеоповиті яс равоюхаризмою, напоєні за-
пальнимреволюційнимд хом, плив с спільстві різ-
о зросте. Перше півріччя — час вели их звершень!
З’явиться шанс втілити в життя найсміливіші плани і
недосяжні досі цілі. Втім, по ладатися лише на свої
сили не можна. Ви пов’язані тісними зами партнер-
ства, самостійнийр хб дебло овано залежністювід
обставин, інтересів оточення, ділових і шлюбних со-
юзни ів. Остері айтеся в запалі навіжених захоплень
і п стотливих вибри ів зр йн вати мости стос н ів.
Женіть еть д м и про розл чення! Щоб триматися

на омпромісном плав й не втратити відповідаль-
ності одне перед одним, орієнт йтеся на д ховні іде-
али. Я що вас об’єдн ють із обранцем спільні по ля-
ди, цінності, серйозні справи — це міцно зцемент є
шлюб. У др ом півріччі рясно зафонтан ють фінан-
сові джерела, природний інстин тпризбир вання ро-
шейб дезадоволено. Тая щовважаєте,щоця “ман-
на” призначена лише вам, любим, — либо о поми-
ляєтеся. Геть жадібність! Б дьте щедрими! Ба ат-
ством потрібно обов’яз ово поділитися з тими, хто
вас оточ є!
БИКИ, нарощ йте життєві оберти. Без з силь не

витя неш і риб зі став а. І не мрійте с ин ти нена-
висне робоче ярмо! “В ал вати” цілий рі доведеть-
ся ба ато, наба ато більше в порівнянні з оле ами.
Для дося нення одна ових рез льтатів доведеться
ви ладатися до останньої раплі, але не зневіряйте-
ся. Ви створені для наполе ливої праці, ви онання
важ их справ. Зрілість і поч ття власної ідності зрос-
т ть напр женом тр довом процесі, оли відмін-
нови он єтедор ченезавдання, дося аєтемайстер-
ності в сл жінні людям. А натомість зафонтан ють
доброчинні джерелаприб т ів, з’являтьсявпливові та-
ємні по ровителі. Тіль и не с рміть про со ровенне!
Нехай ваше щастя (ділове, любовне) зріє в тиші та-
ємничості (перше півріччя). Червень ознамен ється
сходженням щасливої зорі на вашом небосхилі. Всі
починання набер ть спішних обертів, сл жбові не-
приємності мин ть. Вас любитим ть, б дете бажані,
затреб вані, рейтин поп лярності в соці мі захмар-
но зросте. Тіль и не “ ребіть” під себе, а пра ніть до
бла ородної співпраці. Інвест йте все, чимба аті! Са-
ме пот жність спільних д ховних і матеріальних ре-
с рсів, реальних можливостей принесе ч дові диві-
денди. Конфлі ти на ґр нті “моє — твоє” не повинні
отр ювати життя.
ТИГРИ, рі велично о самоствердження позад .

Тож нарощ йтежиттєві оберти, спіх сміхається, во-
девіль різноманіття н дь вати не дасть. Освіжаючий
бадьорий вітер змін поверне ваш бі і пробіжить по
ба атьох сферах б ття, перетворивши на любленців
Форт ни. Проте життя не може повністю б ти с ціль-
ною діжею мед . В першій половині ро на вас очі-
є і лож а дьо тю. Що це? Проп щені шанси і мож-

ливості через за омпле сованість в інтимі, відс тність
романтизм ,невміннявчаснопіді рати і запалитинат-
хненням. Т т відч єте с мне дежавю, на тлі подій, що
повторюються. Тримайтенелишев ханашорошени-
ми, а й очіширшерозплющте,щобне статижертвою
спо с. Аде ватно реа йте на навіжені витів и оха-
них. Вам потрібна армонійна пара, самотність забо-
ронена долею! Б д йте стос н и на д ховній єдності
інтересів, віддавши половинці ермо влади. Допомо-
жіть обранцеві в лючити енератор ініціатив – і спіль-
не життя перетвориться на неземний рай. У всіх осо-
бистих починаннях ращою підтрим ою стан ть др -
зі, оловне вчасно зверн тися по допомо !
У др ом півріччі форт на сприятиме тим ліде-

рам, я і вміють перевтілитися в “сіро о ардинала”.
Не треба роз ривати свої арти, афіш ючи потаємні
плани – тоді ви повною мірою дося нете бажано о. І
пам’ятайте:щоб джерела ба атства не вичерпалися,
добродійність повинна червоною нит ою проходити
різь ваше життя

Любов ШЕХМАТОВА, астроло

Ось і настає ця чарівна пора: за східними традиціями з стріч Ново о ро-
— 3 люто о. Йде в неб ття рі “металево о” Ти ра, передаючи ос-

мічн естафет чарівном Кот . Символ 2011 ро — білий “металевий”
Кіт, особлення ма ічних талантів, м дрості, свободи. Адже, я відомо,
Кіт ляє сам по собі, не піддаючись дресир ванню, а хто пося не на
йо о волю — отримає підст пний дар. Стихії Метал сприяє планета
Венера. Нинішня осподиня ро — біла п хнаста Кіш а, їй властиві
я ості небесної Афродіти: виш аний сма , природна раса, чарівний
шарм, романтизм, любовна пристрасть, жа а до омфортно о б ття. На-
при лад, я що ви народилися в числа, що за інч ються на 0 та 1, отже,
це рі вашої рідної стихії, що мобіліз є олосальний потенціал особи. Ні-
я і переш оди не змож ть похитн ти вір в себе, збити з обрано о шля-
х . Зможете з ле істю зан ритися феєрвер енер ій, я і надихатим ть
вас, і ма симально реаліз ватися на діловом , творчом теренах і в о-
ханні. Жін и поч ватим ться справжніми оролевами, збивши з лицарів
а ресивн пих , обеззброївши спо сливою чарівністю, зробивши їх
м’я ими і пост пливими. У долі осіб, ом визначено б ло народитися в
рі Кота, настає зоряний час. Можна з поле шенням зітхн ти, розважа-
тися і насолодж ватися повно ровним життям, змінюватися, позб вшись
не ативних рис, по аних звичо . А ось най ірше б де Півням. Нещасні
сьорбн ть ір оти сповна, потрапивши полон до ди татора. Союз Кіт —
Півень — армічний, де Півень — сл а і донор, а Кіт — осподар, мо т-
ній ви радач енер ії сво о підопічно о. Але не все Котові масляна, роз-
плата не за орами — наст пно о ро віділлються Півнячі сльози, оли
водяний Дра он пред’явить рах но , перетворивши Котів на жертв вам-
пірно о підживлення... Тож детальніше:
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Äðóãèé ö³íîâèé åøåëîí
Àâòîìîá³ë³, ùî êîøòóþòü äî 60 òèñ. ãðí, çàçâè÷àé êóïóþòü, êîëè ãðîøåé òðîõè
á³ëüøå, í³æ íà “áóäü-ÿêèé” çàñ³á ïåðåñóâàííÿ. ² âèá³ð ó ö³é ö³íîâ³é êàòåãîð³¿ 
äîâîë³ áàãàòèé. Íàø îãëÿä äîïîìîæå çðîáèòè éîãî (âèá³ð) ùå é ã³äíèì
Â³êòîð ÑÒÅËÜÌÀÕ
“Õðåùàòèê”

В автомобілях вартістю до 60
тис. рн важ о знайти технічні
новин и. Зате всі інженерні рі-
шення зазвичай перевірені ча-
сом. АКПП т т по и що роз іш, а
под ш и безпе и і ондиціонер
базовій омпле тації — рід ість.

Ãîëîâíà ³ ïðàêòè÷íî çàãàëüíà ðèñà âñ³õ
àâòîìîá³ë³â ó ö³íîâîìó ñåãìåíò³ äî 60 òèñ.
ãðí — ¿õ âèïóñê óæå ïðèïèíèëè îñíîâí³
âèðîáíèêè. Íèí³ ïàðòíåðñüê³ ï³äïðèºì-
ñòâà çáèðàþòü ö³ àâòî çà ë³öåíç³éíèìè óãî-
äàìè (ÇÀÇ, ÂÀÇ, Uz-Daewoo). Ùîäî êè-
òàéñüêèõ ìîäåëåé, òî ¿õí³ îñíîâí³ âóçëè òà
äåòàë³ — òåæ ë³öåíç³éí³, ç ð³çíèõ ìîäåëåé
ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ.

Ìåíøå í³æ çà 8 000 äîëàð³â ìîæíà ïðè-
äáàòè â³ò÷èçíÿíèé çàïîð³çüêèé ÇÀÇ Sens,
êèòàéñüêèé Chery Kimo, óçáåöüêèé Dae-
woo Nexia, îäèí ³ç ðîñ³éñüêî-óêðà¿íñüêèõ
ÂÀÇ³â: 2109/21093, 21099 ³ 2113/21134
Samara àáî Geely ÑÊ-2 êðåìåí÷óöüêî¿
çá³ðêè (ÊðÀÑÇ).

Ùîá çðîáèòè îá’ºêòèâíèé (³ âäàëèé)
âèá³ð, áàæàíî, îêð³ì çîâí³øíîñò³ ³ îá’ºìó
áàãàæíîãî â³ää³ëåííÿ àâòîìîá³ëÿ, ùî
ñïîäîáàâñÿ, çâåðíóòè óâàãó íà êîìïëåê-
òàö³þ, âàðò³ñòü ñåðâ³ñó ³ ñïîæèâàííÿ
ïàëüíîãî. Äî ñëîâà, íèí³ íà äåÿê³ ìîäå-
ë³ ïðîäàâö³ îäðàçó ïðîïîíóþòü ñòàâèòè
ãàçîâå óñòàòêóâàííÿ (ÃÁÎ), ùî ç³ çðîñ-
òàííÿì ö³í íà ïàëüíå º á³ëüø í³æ àêòó-
àëüíèì.

Перший С- ласі
ÇÀÇ Sens — ïåðøèé â³ò÷èçíÿíèé àâòî-

ìîá³ëü ó Ñ-êëàñ³. Äî ö³íîâî¿ êàòåãîð³¿ äî
60 òèñ. ãðí “âõîäèòü” ëèøå Sens ³ç ìåë³-
òîïîëüñüêèì ìîòîðîì 1,3 ë³òðà ïîòóæí³ñ-
òþ â 71 ê³íñüêó ñèëó. Ìîäèô³êàö³¿ ç äâè-
ãóíîì 1,4 ë³òðà ïîòóæí³ñòþ 77 ê³íñüêèõ
ñèë êîøòóþòü äîðîæ÷å. Äâèãóí 1,3 ë³òðà,
ÿê ïèøóòü ó çàâîäñüê³é àíîòàö³¿, ïîêàçàâ
ñåáå íàä³éíèì ³ âèòðèâàëèì, óñï³øíî âè-
òðèìàâøè âèïðîáóâàííÿ íà áåçâ³äìîâ-
í³ñòü. Â³í áåçóïèííî ïðîïðàöþâàâ ³ç ïîâ-
íèì íàâàíòàæåííÿì ³ íà “ïîâíîìó ãàçó”
ïðè 5300 îá/õâ ïðîòÿãîì 300 ãîäèí. Ïî-
ïðè öå, àâòîìîá³ë³ñòè â³ääàþòü ïåðåâàãó
äîðîæ÷îìó 1,4-ë³òðîâîìó 77-ñèëüíîìó ìî-
òîðó.

Sens ìîæíà îõàðàêòåðèçóâàòè ÿê äîáðîò-

íèé, íåäîðîãèé ñ³ìåéíèé àâòîìîá³ëü, äëÿ
ÿêîãî øâèäê³ñòü — íå ãîëîâíèé ïîêàçíèê.
Ðîçã³í äî ñîòí³ ê³ëîìåòð³â ó íüîãî íàé-
ìåíø äèíàì³÷íèé ó ãðóï³. Çàòå Såns äîá-
ðå çàðåêîìåíäóâàâ ñåáå ³ ÿê ðîç’¿çíà ìà-
øèíà, ³, ùî äóæå âàæëèâî, ÿê òàêñ³. Õî÷à
áàãàæíèé â³äñ³ê ó íüîãî çàìàëèé — óñüîãî
270 ë³òð³â — ìåíøå, í³æ ó “Ñëàâóòè”.

Çà 58 400 ãðí (áàçîâà êîìïëåêòàö³ÿ) ïî-
êóïåöü îòðèìóº ôàêòè÷íî ïîðîæí³é àâòî-
ìîá³ëü ³ç ÷àñòêîâî îöèíêîâàíèì êóçîâîì,
îñíàùåíèé ëèøå çàäíüîþ ïðîòèòóìàííîþ
ôàðîþ, åëåêòðîîá³ãð³âîì çàäíüîãî ñêëà ³
åëåêòðîðåãóëÿòîðîì ôàð. ÊÏÏ — ò³ëüêè 5-
ñò. ìåõàí³÷íà. Êîíäèö³îíåð, ïåðåäí³ ïðî-
òèòóìàíí³ ôàðè ³ ïîäóøêè áåçïåêè íå ïå-
ðåäáà÷åíî â æîäí³é ³ç çàâîäñüêèõ êîìïëåê-
òàö³é.

Íèí³ ïðèâàáëèâ³ñòü “Ñåíñà” çá³ëüøóº
ìîæëèâ³ñòü éîãî îô³ö³éíîãî (áåç âòðàòè
ãàðàíò³¿) îñíàùåííÿ ãàçîáàëîííèì óñòàò-
êóâàííÿì (ÃÁÎ) ³òàë³éñüêî¿ ô³ðìè “Òàð-
òàð³í³”.

Амери ансь ий
родич

Chery Kimo — êèòàéñüêèé ñ³ìåéíèé ì³-
í³âåí, ðîçðîáëåíèé ñï³ëüíî ç Chrysler
Group. Äî ö³íîâî¿ êàòåãîð³¿ äî 60 òèñ. ãðí
ïîòðàïëÿþòü ò³ëüêè ìîäåë³ 2008 — 2009
ðîê³â, ÿê³ ùå º íà ñêëàäàõ. Àâòî 2010 ìî-
äåëüíîãî ðîêó êîøòóþòü óæå çà 75 òèñ.
Ìàáóòü, öå “çàëèøêè ðîçêîø³”, ³ çà òàêè-
ìè ö³íàìè (2008-ãî) àâòîìîá³ë³ Chery â
òðàäèö³éíî õîðîø³é êîìïëåêòàö³¿ á³ëüøå
íå ïðîäàâàòèìóòü. Âîíè, ÿê öå âæå ñòàëî-
ñÿ ç Amulet, ïîòðàïëÿòü äî äîðîæ÷î¿ ö³íî-
âî¿ êàòåãîð³¿.

Kimo 2008 ìîäåëüíîãî ðîêó ìàº áàãàòó
áàçîâó êîìïëåêòàö³þ, ÿêà, ç óðàõóâàííÿì
íàéíèæ÷î¿ ñåðåä êîíêóðåíò³â ö³íè àâòîìî-
á³ëÿ, âèãëÿäàº äóæå ïðèâàáëèâîþ. Äî áà-
çè, îêð³ì êîíäèö³îíåðà, ï³äñèëþâà÷à êåð-
ìà, àóä³îñèñòåìè CD/MP3, ïðîòèòóìàí-
íèõ ôàð ³ îá³ãð³âó çàäíüîãî ñêëà âõîäÿòü,
íàïðèêëàä, íå ïðîñòî ÀÁÑ, à ç ñèñòåìîþ

ñòàá³ë³çàö³¿ EBD, ðåãóëþâàííÿ êåðìà çà
âèñîòîþ ³ ñèä³ííÿ âîä³ÿ â 4-õ íàïðÿìêàõ,
³ììîá³ëàéçåð, ëåãêîñïëàâí³ äèñêè òà ðåé-
ë³íãè íà äàõó. Ïðîòå âàðò³ñòü ñåðâ³ñó ó Ki-
mo — íàéâèùà â ñåãìåíò³.

Давній воя а
Daewoo Nexia — öå ñïî÷àòêó êîðåéñüêå,

à çãîäîì — óçáåöüêå àðàíæóâàííÿ ìîäåë³
Opel Kadett E 1984 ðîêó. Ïåðø³ êîðåéñüê³
ë³öåíç³éí³ åêçåìïëÿðè ç³éøëè ç êîíâåºðà
Daewoo â 1986 ðîö³. Ïîë³ïøèâøè äâèãóí
³ õîäîâó ÷àñòèíó, Nexia óñïàäêóâàëà åêñ-
ïëóàòàö³éí³ òà õîäîâ³ ÿêîñò³ ñâîãî í³ìåöü-
êîãî ïîïåðåäíèêà. Äåùî çàñòàð³ëó çîâí³ø-
í³ñòü ³ç ëèøêîì êîìïåíñóº âåëè÷åçíèé
(íàéá³ëüøèé ó ñåãìåíò³) áàãàæíèê. À òà-
êîæ ðîçì³ðè ñàìîãî àâòî, ÿê³ òåæ íàéá³ëü-
ø³ â ñåãìåíò³. Ôàêòè÷íî, ìð³ÿ óêðà¿íöÿ —
áàãàòî ìàøèíè çà ñêðîìí³ ãðîø³.

Ç Nexia íèí³ â³äáóâàºòüñÿ òå ñàìå, ùî ³
ç äåÿêèìè ³íøèìè ïðåäñòàâíèêàìè áþ-
äæåòíîãî ö³íîâîãî ñåãìåíòó. Öÿ ìîäåëü ç
íüîãî ïîñòóïîâî éäå. Çîêðåìà, ï³ä ÷àñ íà-
ïèñàííÿ ìàòåð³àëó, ö³íè â ìåæàõ 60 òèñ.
ãðí çáåðåãëèñÿ ëèøå íà Nexia 2008 ðîêó
âèïóñêó. Ïðèáëèçíî çà 63 òèñ. ãðí ìîæíà
íàâ³òü ïðèäáàòè àâòîìîá³ëü ³ç ìîòîðîì
îá’ºìîì 1,6 ë³òðà ïîòóæí³ñòþ 108 ê³íñüêèõ
ñèë. Ó ö³º¿ ìîäèô³êàö³¿ ìàêñèìàëüíà
øâèäê³ñòü 185 êì/ãîä ³ ðîçã³í äî 
100 êì/ãîä — 11 ñåêóíä, ÿê ó àâòî çà 150
òèñ. ãðí. Ùîïðàâäà, âèòðàòà áåíçèíó ïðè
öüîìó — 11 ë/100 êì. Ìàéæå ³äåàëüíèé âà-
ð³àíò — Nexia ç 1,5-ë³òðîâèì ìîòîðîì ïî-
òóæí³ñòþ 85 ê³íñüêèõ ñèë. Òóò ³ äèíàì³êà
íîðìàëüíà, ³ ñåðåäíº ñïîæèâàííÿ ïàëüíî-
ãî — 7,6 ë/100 êì.

Ç ð³äê³ñíèõ (³ êîðèñíèõ) äëÿ öüîãî ñåã-
ìåíòó åëåìåíò³â áàçîâî¿ êîìïëåêòàö³¿ ó
Nexia — äèñòàíö³éíå â³äêðèòòÿ áàãàæíè-
êà. À ç ñóïåðå÷ëèâî-êîðèñíèõ — ìàãí³òî-
ëà. Ìàëî õòî íèí³ ñëóõàº êàñåòè. Ìàáóòü,
öå äàíü ìîä³ ìèíóëîãî ñòîð³÷÷ÿ, ç ÿêîãî
Nexia ðîäîì.

Áàçîâà êîìïëåêòàö³ÿ àâòî çà 60 òèñ.
ãðí — íåáàãàòà, à ùîá ¿¿ íàôàðøèðóâàòè,
ïîòð³áíî áóäå ùå ìàéæå 20 òèñ. ãðí. Òà-
êà ïðèáëèçíà ð³çíèöÿ ì³æ áàçîâîþ ³ òîï-
âåðñ³ºþ. Ïðè öüîìó âñå îäíî íå áóäå îá³-
ãð³âó ñèä³íü ³ ïîäóøîê áåçïåêè. À òàêîæ
ìàòèìåòå âñå-òàêè ìàãí³òîëó, à íå
CD/MP3-ïðîãðàâà÷.

Три бо атирі
Ó öüîìó ö³íîâîìó ñåãìåíò³ òðè ïðåä-

ñòàâíèêè âàç³âñüêîãî ñ³ìåéñòâà Samara,

ЗАЗ Sеns — перший раїнсь ий автомобіль С- лас

“Лада” Samara та дов о вип с ають, що про неї можна с азати не “перевірено”, а
“переперевірено” часом Opel Kadett E 1984 ро орейсь о- збець ом варіанті став Daewoo Nexia
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ïåðåâ³ðåí³ ÷àñîì ³ íàøèìè äîðîãàìè.
Äâîº ç íèõ — óêðà¿íñüêî¿ çàïîð³çüêî¿
çá³ðêè, îäíà ìîäåëü àâòåíòè÷íà — ç
Òîëüÿòò³. Â óêðà¿íñüêèõ ÂÀÇàõ äâèãóíè
ñòàð³, ùî â³äïîâ³äàþòü íîðìàì ªâðî-2,
à íà ðîñ³éñüêèõ — íîâ³ø³, ï³ä ªâðî-3.
Õî÷à çà òåõí³÷íèìè õàðàêòåðèñòèêàìè,
ùî ïðåäñòàâëåí³ íà ñàéò³ “Óêðàâòîâàçà”,
îá’ºì ³ ïîòóæí³ñòü îáîõ ìîòîð³â îäíàêî-
â³.

Çàïîð³çüêèé ÂÀÇ 2109/21093 — öå ìî-
äåëü 1987 ðîêó, âèïóñê ÿêî¿ â Ðîñ³¿ ïðè-
ïèíåíî â 2004 ðîö³. Óí³âåðñàëüíèé ñ³-
ìåéíèé àâòîìîá³ëü, ÿêèé ïðè ñêëàäåíèõ
çàäí³õ ñèä³ííÿõ ïåðåòâîðþºòüñÿ íà âàí-
òàæîïàñàæèðñüêèé âàð³àíò. Ó áàç³ ìàº
ëèøå òîíîâàíå ñêëî, îá³ãð³â çàäíüîãî
ñêëà ³ àóä³îï³äãîòîâêó.

Òå ñàìå çàïîð³çüêèé ÂÀÇ 21099 — öå
âàð³àíò ìîäåë³ 2109 â êóçîâ³ ñåäàí. Âè-
ïóñêàâñÿ â Ðîñ³¿ ç 1990 äî 2004 ðîêó. La-
da 21099 — çàâåðøàëüíà ìîäåëü ñåð³¿
“Ñàìàðà”.

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ó 2003 ðîö³ áóëî ïðè-
ïèíåíî âèïóñê ÂÀÇ 2108, éîìó íå çíàé-
øëîñÿ ã³äíî¿ çàì³íè. Ïðè öüîìó çáåð³ã-
ñÿ âåëèêèé ïîïèò, ³ áóëî óõâàëåíî ð³-
øåííÿ ïðî âèïóñê ìîäåðí³çîâàíîãî àâ-
òîìîá³ëÿ. Òàê, ó 2004 ðîö³ ç’ÿâèâñÿ ÂÀÇ
2113 SAMARA. Öå 5-ì³ñíèé “õåò÷áåê”
³ç âèäîçì³íåíîþ ôîðìîþ êóçîâà, ùî ïî-
ë³ïøóº àåðîäèíàì³êó. Ç ïî÷àòêó 2007 ðî-
êó LADA SAMARA äðóãîãî ïîêîë³ííÿ
ïîñòà÷àþòü â Óêðà¿íó ç íîâèì äâèãóíîì
îá’ºìîì 1,6 ë³òðà, ÿêèé â³äïîâ³äàº âèìî-
ãàì ñòàíäàðòó ªâðî-2, åêîëîã³÷íèì âè-
ìîãàì ñòàíäàðòó ªâðî-3 ³, â ïåðñïåêòè-
â³ — ªâðî-4. Ìàéæå â îäíàêîâ³é ö³í³,
ñòàíäàðòíà êîìïëåêòàö³ÿ ó SAMARA ç
Òîëüÿòò³ êðàùà, í³æ ó “ðîäè÷³â” ³ç Çà-
ïîð³ææÿ. Ó íå¿ âõîäÿòü: åëåêòðîñêëîï³ä-
éîìíèêè, åëåêòðîáëîêóâàííÿ çàìê³â äâå-
ðåé, ³ììîá³ëàéçåð, ðåãóëüîâàíà êîëîíêà
êåðìà.

Наш итаєць
Ï³ñëÿ óñï³øíîãî ñòàðòó çáèðàííÿ ³

ïðîäàæ³â ïåðøîãî Geely CK ó Êðåìåí-
÷óö³ íàëàãîäèëè çáèðàííÿ äðóãîãî ïîêî-
ë³ííÿ ïîïóëÿðíî¿ ìîäåë³ Geely CK-2.
Éîãî ìîæíà îõàðàêòåðèçóâàòè ÿê áþ-
äæåòíèé àâòîìîá³ëü ³ç áàãàòîþ êîìïëåê-
òàö³ºþ, ÿêèé çîâí³ íàãàäóº Mercedes. Ó
áàç³ òóò º êîíäèö³îíåð, ã³äðîï³äñèëþâà÷
êåðìà, åëåêòðè÷í³ ñêëîï³äéîìíèêè âñ³õ
äâåðåé, åëåêòðîðåãóëþâàííÿ äçåðêàë ³
ïðèëàä³â îñâ³òëåííÿ, à òàêîæ öåíòðàëü-
íèé çàìîê, ðåãóëþâàííÿ ñèä³íü âîä³ÿ ³
ïàñàæèðà, ïðîòèòóìàíí³ ôàðè.

Geely ÑÊ-2 íà çàìîâëåííÿ ìîæëèâî
îáëàøòóâàòè ñèñòåìîþ ÃÁÎ. Ö³êàâà äå-
òàëü: ÒÎ ïîòð³áíî ïðîõîäèòè àáî êîæíèõ
10 òèñ. êì ïðîá³ãó, àáî — ùîï³âðîêó, íà-
â³òü ÿêùî íå ¿çäèâ. ²íàêøå ìîæíà âòðà-
òèòè ãàðàíò³þ. Âîíà, äî ñëîâà, ó ÑÊ-2
íàéá³ëüøà â ñåãìåíò³ — 5 ðîê³â àáî 100
òèñ. êì ïðîá³ãó

Мар а, модель Geely CK-2 ВАЗ 2113 ВАЗ 21099 ВАЗ 21093 Daewoo Nexia Chery Kimo Daewoo/ЗАЗ Sens

Ціна базової версії, рн 61 900 57 720 59 750 57 650 58 308 57 120 58 400 (57 200 - 2008 .в.)

Тип зова, дверей/місць Седан, 4/5 Хетчбе , 5/5 Седан, 4/5 Хетчбе , 5/5 Седан, 4/5 Хетчбе , 5/5 Седан 4/5

Дорожній просвіт, мм 170 160 170 170 165 157 160

Об'єм і пот жність
дви на, л/л.с.

Бензин 1,5 л/94 л.с. Бензин 1,6 л/81 л.с. Бензин 1,6/81 л.с. Бензин 1,6/81 л.с. Бензин 1,5/80 Бензин, 1,3/83 Бензин, 1,3 л, 70 л.с.

Об'єм ба ажни а, л 480 330/940 427 330/600 530 324/960 270

Ма симальна швид-
ість, м/ од

160 165 160 165 163 156 162

Роз он до 100 м/ од,
се нд

Н.д. 14,2 13,2 14 14,5 16 17

Середнє споживання
пально о, л/100 м;

7 8,2 7,4 7,4 6,6 6,7 7,2

Гарантія Гарантія 5 ро ів або 100
тис. м.

Гарантія 3 ро и або 50
тис. м пробі

Гарантія 3 ро и або 50
тис. м пробі

Гарантія 3 ро и або 50
тис. м пробі

Гарантія 3 ро и або 100
тис. м пробі

Гарантія 3 ро иили 100
тис. м пробі

Гарантія 3 ро и або 75
тис. м пробі

Періодичність і вартість
ТО, рн за 5 ро ів і 100
тис м пробі

ТО ожних 10 тис. м.
2/950; 10/740; 20/1020;
30/980; 40/1700; 50/750;
60/1450; 70/750; 80/1400;
90/750; 100/1250

Всьо о - 11 740

ТО ожних 15 тис. м.
2/1200; 15/900; 30/1300;
45/1400; 60/2500; 75/1300;
90/1400 105/1300

Всьо о - 11 300

ТО ожних 10 тис. м.
2/1150; 10/740; 20/850;
30/960; 40/1150; 50/900;
60/1300; 70/1500; 80/1100;
90/970; 100/1370

Всьо о - 11 990

ТО ожних 10 тис. м.
2/1150; 10/740; 20/850;
30/960; 40/1150; 50/900;
60/1300; 70/1500;
80/1100; 90/970; 100/1370

Всьо о - 11 990

ТО ожних 10 тис. м.
10/208; 20/628; 30/760;
40/753; 50/1071; 60/828;
70/1578; 80/628; 90/753;
100/1071

Всьо о - 8 278

ТО ожних 10 тис. м.
0/1099; 10/1359; 20/1260;
30/1645; 40/3729; 50/1248;
60/1755; 70/1260; 80/3729;
90/1656; 100/1281

Всьо о - 20 019

ТО ожних 10 тис. м.
10/2000; 20/1172; 30/1499;
40/1172; 50/1172; 60/1937;
70/1172; 80/1172; 90/1172;
100/1172

Всьо о - 13 640

Ïîð³âíÿëüíà òàáëèöÿ
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. 
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 502-34-37, ôàêñ: 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  234-21-84, 531-91-05, ôàêñ: 235-61-48  
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ
Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.  Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì  òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê:  ÑÏÄ Ñêóéá³äà Â.Ï.
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Âîæàòà — 
öå ïîêëèêàííÿ
Äèòèíà â³éíè Îëåíà Íåìåæàíñüêà íå âñòèãëà 
âäîñòàëü íàãðàòèñü ó ìîëîäøîìó øê³ëüíîìó â³ö³,
ïðîòå âñå æèòòÿ ïðèñâÿòèëà äèòÿ÷èì âèõîâíèì ³ãðàì

Íå äèâíî, ùî â ¿¿ áóäèíêó áà-
ãàòî ³ãðàøîê. “Îñü ò³ëüêè ñòàð³-
þòü âîíè íå òàê øâèäêî ÿê ÿ,—
ç óñì³øêîþ çàóâàæóº Îëåíà Íå-
ìåæàíñüêà.— Ìîæëèâî, òîìó, ùî
äî æèòòÿ âîíè ñòàâëÿòüñÿ á³ëüøå
ïî-ô³ëîñîôñüêè”. Òîìó ç óñ³õ
“ô³ëîñîô³é” Îëåíà Àðêàä³¿âíà
îáðàëà ô³ëîñîô³þ äèòèíñòâà, ùî
ò³ñíî ïîâ’ÿçàíà ç ãðîþ òà êàçêîþ.
Ïðîòå ùàñòÿ ö³º¿ æ³íêè àæ í³ÿê
íå êàçêîâå. ² âîíà çóì³ëà ðîçä³-
ëèòè éîãî ç íàñòóïíèìè ïîêîë³í-
íÿìè, ïðè÷îìó íå â³äãîðîäæó-
þ÷èñü â³ä æîðñòêèõ âèìîã äîðîñ-
ëîãî ñâ³òó.

Íàðîäèëàñü Îëåíà Íåìåæàí-
ñüêà â Õàðêîâ³, â ñ³ì’¿ ÿñêðàâ³é,
ñâîºð³äí³é. Áàòüêî — þðèñò, ìà-
òè — êðàñóíÿ-àêòðèñà. Îëåíêà
áóëà ñïðàâæí³ì äèòÿì êóë³ñ.

21 ÷åðâíÿ 1941 ðîêó ¿¿ ìàìà
áðàëà ó÷àñòü ó ðåñïóáë³êàíñüêî-
ìó êîíêóðñ³ àðòèñò³â åñòðàäè â
Êèºâ³. Ìàëåíüêó äîíüêó çàïðîñè-
ëè íà ñöåíó êðóòèòè áàðàáàí ³
âèòÿãóâàòè íîìåðè â ïîñë³äîâíî-
ñò³ âèñòóïó êîíêóðñàíò³â, ñåðåä
ÿêèõ áóëè ìàéáóòí³ çíàìåíèòîñò³
Øòåïñåëü ³ Òàðàïóíüêà — òîä³
ùå çîâñ³ì ìîëîä³ àêòîðè Òèìî-
øåíêî ³ Áåðåç³í. À Ñåðã³é Ìè-
õàëêîâ ïðèãîùàâ ¿¿ öóêåðêàìè.
Îëåíèíà ìàìà ïåðåìîãëà â òîìó
êîíêóðñ³, à íà äðóãèé äåíü ðîç-
ïî÷àëàñÿ â³éíà.

Ñ³ì’þ Íåìåæàíñüêèõ åâàêó-
þâàëè äî Òàäæèêèñòàíó. Ï³ñëÿ
âèçâîëåííÿ Óêðà¿íè ïî÷àëè â³ä-
êëèêàòè íà áàòüê³âùèíó ïðîâ³ä-
íèõ ôàõ³âö³â, ³ Íåìåæàíñüê³ ïðè-
¿õàëè äî Êèºâà. Æèëè â áóäèíêó
àðòèñò³â ô³ëàðìîí³¿ òà åñòðàäè, â
êîìóíàëüí³é êâàðòèð³. “Íà ºäè-

í³é êîíôîðö³ ó êóõí³, äå òóëèëî-
ñÿ â³ñ³ì ñ³ìåé, âàðèâñÿ áîðù,—
ïðèãàäóº æ³íêà.— Îäíàê æîäíà
äèòèíà íå ëèøàëàñü ãîëîäíîþ. Ó
íàñ çáèðàëèñÿ äðóç³ áàòüê³â — ùî
íå ³ì’ÿ — îñîáèñò³ñòü: ²ðàêë³é
Àíäðîííèêîâ, Îëåñü Ãîí÷àð,
Þð³é Ãóëÿºâ”.

Ó 14 ðîê³â Îëåíà Íåìåæàíñüêà
îòðèìàëà â øêîë³ çàâäàííÿ —
ñòàòè âîæàòîþ, ³ âîíî âèÿâèëîñü
“äîâ³÷íèì”. Ç òàêèì àçàðòîì çà-
ëó÷àëà ä³òåé ó êðóãîâåðòü êàçîê,
³ãîð, ùî âæå âèéòè ç öüîãî êîëà
íå çìîãëà, òà é íå õîò³ëà. Ç ðî-
êàìè ç’ÿâèâñÿ äîñâ³ä, ÿê ïðîâî-
äèòè äîçâ³ëëÿ þíî¿ çì³íè, ïåðø³
ïóáë³êàö³¿ ó äèòÿ÷èõ âèäàííÿõ
“Ï³îíåð”, “Ìóðçèëêà”. Ïîò³ì
áóëî ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó äè-
ðåêòîðà ì³ñüêîãî áóäèíêó ï³îíå-
ð³â, äå ïðîïðàöþâàëà 17 ðîê³â.
Æèòè ïîçà ðîçêëàäîì — ÷àñî-
âèì, â³êîâèì, ïðîòîêîëüíèì —

öå â äóñ³ Îëåíè Íåìåæàíñüêî¿.
Âîíà º àâòîðîì êíèæêè “Ïîäî-
ðîæ äî êðà¿íè Ï³îíåð³¿”, ùî âè-
õîäèëà ð³çíèìè ìîâàìè. Âçàãàë³
íà ¿¿ ðàõóíêó 354 âèäàíü — ïðî
³ãðè ï³çíàâàëüíîãî õàðàêòåðó. ¯¿
êíèãó “Öå ÷àð³âíå ñëîâî — ãðà”
ó âèäàâíèöòâ³ “Ìîëîäü” ïåðåâè-
äàâàëè ðàç³â äåñÿòü. “Ëþäè ïå-
ðåñòàþòü ãðàòè íå òîìó, ùî ñòà-
ð³þòü, à òîìó ñòàð³þòü, ùî ïåðå-
ñòàþòü ãðàòè”, — äîäàº Îëåíà
Àðêàä³¿âíà. Ãîëîâà âñåóêðà¿í-
ñüêîãî êîíêóðñó ³ãðîâèõ ïðîãðàì
äëÿ ä³òåé çíàº, ùî êàæå. Ñüîãî-
äí³ âîíà, çàñëóæåíèé ìåòîäèñò
Óêðà¿íè, ïðàöþº ó ñòîëè÷íîìó
Äèòÿ÷îìó áóäèíêó òâîð÷îñò³.
Îëåíà Àðêàä³¿âíà — ùàñëèâà ìà-
òè òà áàáóñÿ äâîõ îíó÷îê. Ùå îä-
íèì ¿¿ äèòÿì º àâòîðñüêèé ïðî-
åêò — “Äèòèíñòâî, îáïàëåíå â³é-
íîþ”, ó ðàìêàõ ÿêîãî ñâî¿ìè ñïî-
ãàäàìè ä³ëÿòüñÿ ä³òè â³éíè

ГГ ЕЕ РР ОО ЙЙ   КК ИИ ЄЄ ВВ АА Ãîðîñêîï êèÿíèíà  
íà 3 ëþòîãî
ОВНИ, прибор айте с перниць ий д х і про ладіть мости зла оди з

недр ами, он рентами. Нині настав час примиритися з др зями й по-
ставити на чільне місце спільні інтереси, іна ше протя ом наст пно о мі-
сяця воро ватимете. Це неприп стимо, адже неприязнь висмо т вати-
ме доро оцінні сили, переш оджатиме повноцінній самореалізації.

ТЕЛЬЦІ, зосередьтеся на ар’єрній сфері, настав час для ділових
звершень. Вам слід зап стити махови інтенсивної фахової діяльності на
наст пний місяць, детально все обмір йте. С оріше за все доведеться
поверн тися до давньої справи (до 13 червня) і там дос оналюватися.

БЛИЗНЯТА, оніть еть із себе сір миш ! Виходьте на п блі , час
роз р ч вати імідж, ре лам вати свої таланти, дося нення. Вип с айте
пар , хваліться, дефілюйте, всі ваші надбання мають стати відомі соці-
м ! А с ромність поставить хрест на осяйних перспе тивах.

РАКИ, день сприяє нестандартним, сміливим вчин ам. Особливо, о-
ли вони мотивовані бажанням ощасливити родин . Дбайте про домо-
чадців, родичів від щиро о серця, тоді матимете надійний тил, а це ос-
нова основ, без я ої про світле майб тнє можна і не мріяти.

ЛЕВИ, ш айте пар , одна знайте, що в партнерстві вам відведено
др роль. У сім’ї віддайте ермо правління своїй половинці, а в бізне-
сі — омпаньонам, нехай верховодять, самоствердж ються, нині їхній зо-
ряний час! І не смійте заздрити!

ДІВИ, зосередьтеся на сл жбовій сфері, день за ли ає до енер ійних дій
новом напрям . Розпочніть чер овий етап реалізації своєї про рами,

модернізації робочих техноло ій. Я фахівець та раціоналізатор ви б дете
на ва золота, продемонстр єте вищий пілотаж на ово о мислення.

ТЕРЕЗИ, виходьте на п блічн сцен , оді ховатися за лашт н ами.
А диторія шан вальни ів д же с чила за вами і хоче бачити вас ролі
оле тивно о наснажни а, мориста, масови а-затійни а, з я им весе-
ло та безт рботно і жодної проблеми немає.

СКОРПІОНИ, я що змореній д ші причаївся а ресивний д х, не з а-
няйте зла на близь их, рідних, оле ах. Постарайтеся самі дати собі ра-
д , тоді для сваро не б де жодно о підґр нтя, а сімейні та поб тові
проблеми розв’яж ться д же ле о.

СТРІЛЬЦІ сповнені братерсь о о д х , отові вп стити в д ш всіх,
хто є ці авою неординарною особистістю, але це помил а. Доля
зобов’яз є до 13 червня обмежити др жнє оло й тісно онта т вати ли-
ше з давніми приятелями, це потрібно для армічних доопрацювань
стос н ах.

КОЗОРОГИ, я що шалене “хоч ” волає задовольнити свої ненаситні
апетити, не стрим йте йо о, іна ше наст пно о місяця се полетить ш е-
реберть. А ось новаційні ар’єрні пра нення прибор айте: до 13 червня
т т триватиме армічна см а. Залежність від ерівно о персонал , обра-
но о фах сприймайте смиренно і б дьте ма симально ор анізованими.

ВОДОЛІЇ, нині ви асоціюєтеся із б тоном, що розп с ається під проме-
нями ла ідно о сонця і перетворюється на чарівн віт . Нав р и нею всі
мил ються, лише не зіпс йте т бла одатн а р амбітними вибри ами!

РИБИ, події дня мотивовані армічно. Доведеться пожинати плоди
сво о помил ово о вибор в попередньом році. Нічо о ново о
не розпочинайте, а терпеливо віддайтеся волі обставин. Хвороби є під-
твердженням армічних мін сів, і поліпшиться здоров’я за мови їхньої
лі відації

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

НН АА РР ОО ДД НН ИИ ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР
Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ õìàðíî. Íà á³ëüøîñò³ òåðèòîð³¿ îïàäè. Â³òåð ï³âí³÷íî-

çàõ³äíèé, çàõ³äíèé, 5—8 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü 0...+3°Ñ, âíî÷³ 0...
—2°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +4°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñ-
öÿìè +2...+3°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè 0...+2°Ñ, âíî÷³ —2...—3°Ñ; ó çàõ³ä-
íèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè 0...—3°Ñ, âíî÷³ —4...—5°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. ×àñîì ñí³ã. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü 0...+1°Ñ, âíî÷³ —2...—3°Ñ.

Ñüîãîäí³
3 ëþòîãî — Ìàêñèì³â äåíü (Äåíü ïðåïîäîáíîãî Ìàêñèìà-

ñïîâ³äíèêà). ßêùî öüîãî äíÿ ç³éäå çàòóìàíåíèé ñâ³òëèé ì³ñÿöü,
âèãëÿíå ç-çà õìàðè — äîáðå áóäå æèòî; ÿñíå íåáî — â êîìîð³ áóäå
ïî îñåí³ ïîðîæíüî. 

Çà ñõ³äíèìè òðàäèö³ÿìè çóñòð³÷ Íîâîãî 2011 ðîêó — 3 ëþòîãî.
Ñèìâîë  ðîêó — á³ëèé “ìåòàëåâèé” Ê³ò, óîñîáëåííÿ ìàã³÷íèõ òà-
ëàíò³â, ìóäðîñò³, ñâîáîäè.

²ìåíèííèêè: Àãí³ÿ, Àíàñòàñ³é, Âàëåð³ÿ, ªâãåí, Ìàêñèì 

Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Серед нас жив ть посивілі
діти соро ових, дитинство
спливає їхній пам’яті
о ремими епізодами хіба
що в тривожних снах.
Спо адами вони мож ть
поділитися з читачем
новом соціальном про-
е ті “Дитинство, обпалене
війною”, автором я о о є
Олена Немежансь а — за-
сл жений працівни освіти
У раїни, авалер почесної
відзна и “За а тивн ро-
мадсь діяльність” Мініс-
терства У раїни справах
сім’ї, молоді та спорт ,
авалер ордена “Біла лі-
лія” с а тів та почесно о
зна а “Золотий орел”,
відмінни освіти СРСР та
У раїни, автор 354 ви-
дань, присвячених і рам
для дітей та юнацтва.

Олена Немежансь а знає з досвід , що вихователь — це по ли ання на все
життя
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Звернення Олени Немежансь ої
до дітей війни

До війни Києві на Хрещати б в дитячий інотеатр “Зміна”. З пер-
ших днів війни т т почав діяти штаб юних тим рівців. Дитячий письмен-
ни Ар адій Гайдар олись зверн вся до них із та ими словами: “Мин ть
ро и. Ви станете дорослими, і тоді в добр один радісно о мирно о
життя ви б дете з ордістю з ад вати про ці розові дні, оли ви не си-
діли, с лавши р и, а чим мо ли допома али своїй раїні здоб вати пе-
ремо над хижим, підлим воро ом”. Та ось, доро і мої одноліт и, ми-
н ли ці ро и, понад 65 ро ів нашо о з вами б рхливо о, ба ато о на різ-
ні події життя. Настав час розповісти нашим нащад ам, що ми справді
не “сиділи, с лавши р и”, а чим мо ли допома али наближати Перемо-
. Розповісти про поранене війною дитинство не лише своє, а й тих на-

ших др зів, хто не дожив до сьо одення. Знаю, що неле о нам часом
спіл ватися з нашими рідними і нерідними дітьми, адже наші дитячі ро-
и припали навіть на різні епохи. Наш з вами ромадсь ий обов’язо —
допомо ти їм міцно триматися на іл ах дерева род сво о, зміцнювати
і при рашати йо о своїм ідним життям та вчити цьо о і своїх майб тніх
дітей. Обов’язо неле ий, але д же почесний і відповідальний, я звіт
перед дідами та бать ами, що поля ли боях.

Дитина війни Олена Немежансь а

kyivsimmed@gmail.com, nemezhanskaja@rambler.ru,
info@kreschatic.kiev.ua, тел. 253—59—25



РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про деякі питання організаційної єдності з видачі ордерів

на розміщення тимчасових споруд 
(малих архітектурних форм)

Рішення Київської міської ради № 176/4988 від 28 жовтня 2010 року

Відповідно до Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, законів України "Про місцеве
самоврядування в Україні", "Про столицю України — місто�герой Київ", "Про планування і забудову тери�
торій", "Про основи містобудування", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", "Про за�
сади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Єдиних правил ремонту і утри�
мання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затвер�
джених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.94 № 198, Положення про порядок розміщення
тимчасових споруд у м. Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради "Про запровадження прин�
ципу організаційної єдності з видачі дозволів на розміщення тимчасових споруд у м. Києві" від 21.05.2009
№ 462/1518, Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051, з метою впровадження Програми економічних реформ в Україні на 2010 — 2014 роки Пре�
зидента України, вирішення соціальних проблем і забезпечення реалізації конституційного права грома�
дян на підприємницьку діяльність, усунення дублюючих дозвільних процедур та недоліків щодо землеко�
ристування під час розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм), спрощення державного
регулювання та контролю, запровадження принципів прозорості та рівності сторін в дозвільних процеду�
рах, поліпшення умов здійснення підприємницької діяльності на території міста Києва, комплексного упо�
рядкування розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм) на території міста, встановлення
контролю та нагляду за їх розміщенням та забезпечення належного благоустрою міста Київська міська ра�
да

ВИРІШИЛА:

1. Визначити Головне управління містобудування та архі�
тектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) органом у м. Києві, який пра�
вомочний видавати ордери на розміщення тимчасових споруд
(малих архітектурних форм) і який відповідає за розробку та
виконання єдиної політики у сфері впорядкування розміщен�
ня тимчасових споруд (малих архітектурних форм).

2. Головному управлінню містобудування та архітектури ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації):

2.1. До 15 грудня 2010 року розробити та підготувати на
розгляд комісій Київської міської ради проекти рішень щодо
реалізації науково�обґрунтованих загальноміських норм кіль�
кісного забезпечення населення тимчасовими спорудами (ма�
лими архітектурними формами) з урахуванням функціональ�
ного призначення з метою розвитку цієї сфери міста відповід�
но до статусу столиці України.

2.2. Підготувати до 01 грудня 2010 року належним чином
оформлені матеріали інвентаризації всіх наявних тимчасових
споруд (малих архітектурних форм) у м. Києві. Інформацію про
інвентаризацію всіх наявних тимчасових споруд (малих архі�
тектурних форм) у м. Києві надати єдиному оператору з роз�
міщення тимчасових споруд для створення і формування елек�
тронної бази даних тимчасових споруд (малих архітектурних
форм) в м. Києві.

2.3. За результатами інвентаризації не пізніше 15 грудня
2010 року: забезпечити проведення обговорення результатів
інвентаризації за участю представників профільних комісій Ки�
ївської міської ради з метою розробки та затвердження плану
реформування встановлення тимчасових споруд, до якого ма�
ють увійти пропозиції для звернення Київської міської держав�
ної адміністрації до Міністерства регіонального розвитку та бу�
дівництва з ініціативою щодо розробки (доробки) Державних
будівельних норм, які встановлюють комплекс якісних та кіль�
кісних показників і вимог, ще регламентують відносини у сфе�
рі встановлення тимчасових споруд та внесення змін до від�
повідних наказів, що регулюють порядок розміщення тимча�
сових споруд; забезпечити звернення з ініціативою щодо вне�
сення змін до постанов Кабінету Міністрів України, які регулю�
ють порядок розміщення тимчасових споруд та з ініціативою
щодо внесення змін до відповідних законів України.

2.4. Залучити шляхом звернення Головного управління міс�
тобудування та архітектури виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) до комуналь�
ної організації, на яку покладено функції головної проектної ко�
мунальної організації з розробки, коригування Генерального пла�
ну розвитку міста Києва та моніторингу його реалізації, органів
МВС України в м. Києві, МНС України в м. Києві, СЕС у м. Ки�
єві, ВАТ "АК "Київводоканал", АЕК "Київенерго", філіал "Теплові
мережі Київенерго" АЕК "Київенерго", КП електромереж зовніш�
нього освітлення м. Києва "Київміськсвітло", ВАТ "Київгаз", ВАТ
"Укртелеком", УДАІ ГУ МВС України в м. Києві, КК "Київавтодор"
до співпраці в частині сприяння впровадженню Положення про
порядок розміщення тимчасових споруд у м. Києві, затвердже�
ного цим рішенням, запровадженню бази даних тимчасових
споруд (малих архітектурних форм) в м. Києві та уніфікації до�
звільних процедур на базі єдиного веб�порталу.

2.5. До 15 листопада 2010 року розробити та підготувати
на розгляд Київської міської ради проект Порядку визначення

вартості особистого земельного сервітуту та пропозиції щодо
визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів у ство�
ренні соціальної та інженерно�транспортної інфраструктури м.
Києва при встановленні тимчасових споруд (малих архітектур�
них форм) на території міста Києва.

3. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) в тижневий термін надати Головному управлінню
містобудування та архітектури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) повну
інформацію про кількість належних чином зареєстрованих до�
говорів оренди земельних ділянок для розміщення тимчасо�
вих споруд (малих архітектурних форм).

4. Головному управлінню контролю за благоустроєм та зов�
нішнім дизайном м. Києва виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації):

4.1. До 15 листопада 2010 року провести інвентаризацію
розміщених тимчасових споруд (малих архітектурних форм).

4.2. До 20 листопада 2010 року надати результати інвента�
ризації Головному управлінню містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) та Єдиному оператору з розміщення
тимчасових споруд (малих архітектурних форм) у м. Києві.

5. Визначити Єдиним оператором з розміщення тимчасо�
вих споруд (малих архітектурних форм) у м. Києві комунальне
підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) "Київське інвестиційне
агентство" (код ЄДРПОУ 21655857).

6. До 15 листопада 2010 року Єдиному оператору з розмі�
щення тимчасових споруд (малих архітектурних форм) у м. Ки�
єві розробити та затвердити Положення про електронну базу
даних тимчасових споруд (малих архітектурних форм) в м. Ки�
єві, в якому передбачити створення єдиного веб�порталу для
всіх районів, служб м. Києва, які беруть участь у регулюванні
відносин щодо розміщення тимчасових споруд (малих архі�
тектурних форм).

7. Власникам (користувачам) тимчасових споруд (малих ар�
хітектурних форм) взяти участь у проведенні інвентаризації
тимчасових споруд (малих архітектурних форм).

8. Внести зміни до Положення про порядок розміщення
тимчасових споруд у м. Києві, затвердженого рішенням Київ�
ської міської ради від 21.05.2009 № 462/1518, виклавши його
в редакції згідно з додатком № 1 до цього рішення.

9. Пункт 5 рішення Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051 "Про Правила благоустрою міста Києва" виклас�
ти у такій редакції:

"5. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації) відповідно до вимог законо�
давства та цих Правил розробити та затвердити в установле�
ному порядку Схеми розміщення зовнішньої реклами, вулич�
ного освітлення, архітектурно�декоративного підсвічування об'�
єктів благоустрою, садово�паркового оформлення території, а
також інших елементів благоустрою у місті Києві".

10. У Правила благоустрою міста Києва, затверджені рі�
шенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із
змінами і доповненнями), внести такі зміни:

10.1. У тексті Правил благоустрою міста Києва слова "Го�
ловне управління містобудування, архітектури та дизайну місь�
кого середовища" у всіх відмінках замінити словами "Головне

управління містобудування та архітектури" у відповідних від�
мінках.

10.2. Після абзацу 14 розділу І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ до�
дати такі абзаци:

"Єдиний оператор з розміщення тимчасових споруд (ма�
лих архітектурних форм) у м. Києві — суб'єкт, визначений рі�
шенням Київської міської ради та уповноважений здійснювати
дії щодо підготовки документів для отримання Ордера на роз�
міщення тимчасової споруди, утримання та ведення бази да�
них тимчасових споруд (малих архітектурних форм) та інші дії,
визначені Положенням про порядок розміщення тимчасових
споруд (малих архітектурних форм) у м. Києві.

База даних тимчасових споруд (малих архітектурних
форм) — автоматизована багатокористувацька система, яка
містить сукупність даних про кількісні та якісні характеристи�
ки, типи та функціональне призначення тимчасових споруд
(малих архітектурних форм), встановлених Комплексною схе�
мою розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних
форм)".

10.3. Абзац перший підпункту 13.1.1 після слів "правил ко�
ристування ними та охорони, затверджених постановою Кабі�
нету Міністрів України від 30.03.94 № 198" доповнити слова�
ми "Положенням про порядок розміщення тимчасових споруд
у м. Києві, затвердженим у встановленому порядку Київською
міською радою".

10.4. Абзац другий підпункту 13.1.1 виключити.
10.5. Підпункт 13.2.1 викласти у такій редакції:
"13.2.1. Розміщення малих архітектурних форм та тимча�

сових споруд під час проведення ярмаркових, загальномісь�
ких або державних заходів здійснюється відповідно до розпо�
ряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), в яких обов'язково передба�
чаються заходи щодо запобігання пошкодженню об'єктів бла�
гоустрою, укладання угод на вивезення відходів, забезпечен�
ня контролю за організацією постійного прибирання закріпле�
них і прилеглих територій, своєчасного вивезення вмісту кон�
тейнерів та урн для сміття, належного утримання туалетів і біо�
туалетів. Розміщення об'єктів сезонної торгівлі здійснюється
відповідно до розпоряджень виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) за спільним
поданням Головного управління містобудування та архітекту�
ри виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) та Головного управління з питань
торгівлі та побуту виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації)".

10.6. Підпункт 13.2.4 після слів "тимчасової споруди згід�
но з паспортом" доповнити словами "прив'язки тимчасової
споруди (малої архітектурної форми)".

10.7. Абзац перший підпункту 13.2.5 доповнити реченням
такого змісту: "Відповідною, оформленою в установленому по�
рядку, дозвільною документацією для розміщення тимчасових
споруд (малих архітектурних форм) є Ордер на розміщення
тимчасової споруди (в тому числі тимчасовий), виданий Голов�
ним управлінням містобудування та архітектури виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації)".

10.8. Підпункт 13.2.6 викласти у такій редакції:
"13.2.6. Всі тимчасові споруди (малі архітектурні форми)

розміщуються з дотриманням обмежень, встановлених Поло�
женням про порядок розміщення тимчасових споруд у м. Ки�
єві, затвердженого у встановленому порядку Київською місь�
кою радою".

10.9. Підпункт 13.3.3 викласти у такій редакції:
"13.3.3. Демонтаж самовільно встановлених малих архітек�

турних форм та тимчасових споруд здійснюється в нижчена�
веденому порядку.

У разі виявлення самовільно встановленої тимчасової спо�
руди (малої архітектурної форми) Головним управлінням кон�
тролю за благоустроєм м. Києва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) вно�
ситься припис його власнику з вимогою усунення порушень
шляхом проведення демонтажу у семиденний термін.

Власник самовільно встановленої тимчасової споруди (ма�
лої архітектурної форми) протягом семи днів з дня внесення
припису може звернутися до Головного управління містобуду�
вання та архітектури виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) з ініціативою усу�
нути виявлені порушення та привести дозвільну документацію
для розміщення тимчасової споруди (малої архітектурної фор�
ми) у відповідність до Положення про порядок розміщення
тимчасових споруд у м. Києві, затвердженого у встановлено�
му порядку Київською міською радою.

У разі відсутності суперечностей з містобудівною ситуаці�
єю, при можливості надання Ордера на розміщення тимчасо�

вої споруди (малої архітектурної форми), за відповідності тим�
часової споруди (малої архітектурної форми) та існуючих умов
її розміщення вимогам Положення про порядок розміщення
тимчасових споруд у м. Києві Головне управління містобуду�
вання та архітектури виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) приймає від та�
кого власника документи, що підтверджують наміри із зазна�
ченням конкретних термінів усунення порушень, та ставить на
одному екземплярі заявника відмітку.

Екземпляр звернення з відміткою Головного управління міс�
тобудування та архітектури виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) подається
до Головного управління контролю за благоустроєм м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації).

Такий документ з відміткою Головного управління містобу�
дування та архітектури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) є підставою
для разового продовження терміну на усунення порушень шля�
хом демонтажу до 28 (двадцяти восьми) днів, починаючи з дня
внесення припису Головним управлінням контролю за благо�
устроєм м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації). Продовження терміну
усунення порушень шляхом демонтажу на підставі відмітки Го�
ловного управління містобудування та архітектури виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) по кожній окремій тимчасовій споруді (малій ар�
хітектурній формі) допускається не більше одного разу на до�
даткових 15 днів.

Комісія у складі представників Головного управління кон�
тролю за благоустроєм міста Києва виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції), Головного управління містобудування та архітектури ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації), комунального підприємства "Київбла�
гоустрій", представника міліції (за згодою), особи, яка здійс�
нила самовільне встановлення малих архітектурних форм та
тимчасових споруд (у разі її присутності), складає акт зовніш�
нього огляду (акт демонтажу) тимчасових споруд (малих ар�
хітектурних форм) у трьох примірниках, який містить такі да�
ні:

— дата, час, адреса розташування тимчасових споруд (ма�
лих архітектурних форм) і підстави для їх демонтажу;

— прізвище, ім'я, по батькові та посади членів комісії;
— посаду, місце роботи, прізвище, ім'я, по батькові особи,

яка бере участь у демонтажі та перевезенні тимчасових спо�
руд (малих архітектурних форм);

— опис тимчасових споруд (малих архітектурних форм)
(геометричні параметри, матеріал, наявність підключення до
мереж електро� та водопостачання), перелік візуально вияв�
лених недоліків, пошкоджень з обов'язковою фотофіксацією з
усіх боків;

— номер виданого Ордера на розміщення тимчасової спо�
руди (в тому числі тимчасовий) (при наявності), термін його
дії;

— прізвище, ім'я, по батькові або найменування, місце про�
живання або місцезнаходження власника (користувача) тим�
часової споруди (малої архітектурної форми).

Представник Головного управління контролю за благоуст�
роєм міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації), який входить до скла�
ду комісії з демонтажу протягом трьох днів з моменту скла�
дення акта зовнішнього огляду (акта демонтажу) повідомляє
про складання акта Головному управлінню містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) та Єдиному оператору з роз�
міщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм) у м.
Києві".

10.10. Підпункт 13.3.4 доповнити абзацом другим такого
змісту: "Відповідальність згідно з законодавством за збере�
ження та неушкодженість тимчасових споруд (малих архітек�
турних форм) та всього майна, що знаходиться у таких малих
архітектурних формах (тимчасових спорудах) при їх демонта�
жі, транспортуванні до спеціально обладнаних майданчиків та
зберіганні несе Головне управління контролю за благоустро�
єм міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації)".

10.11. У підпункті 13.3.5 слова "видаються власнику або йо�
го представнику" замінити словами "повертаються власнику
або його представнику на підставі акта приймання�передачі".

10.12. Підпункт 15.2.10 доповнити абзацом такого змісту:
"� встановлення тимчасових споруд (малих архітектурних

форм)".
10.13. Підпункт 15.3.5 виключити.
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10.14. Підпункт 20.2.1 доповнити абзацом п'ятим та шос�
тим такого змісту: "У разі виявлення тимчасової споруди (ма�
лої архітектурної форми),встановлений (або невстановлений)
власник (користувач) якої створив причини та умови, які мо�
жуть спричинити порушення благоустрою, посадова особа кон�
тролюючого органу зобов'язана скласти та видати офіційний
документ — припис з дотриманням вимог цього Положення. У
такому випадку одна копія припису наклеюється на тимчасо�
ву споруду (малу архітектурну форму) поряд з Ордером на
розміщення тимчасової споруди (у разі його наявності) або на
фронтальній частині такої тимчасової споруди (малої архітек�
турної форми), а ще одна копія вручається особисто присут�
ньому власнику (користувачу), надсилається власникові тим�
часової споруди (малої архітектурної форми) поштою (цінним
листом з описом вкладення) за адресою, зазначеною в Орде�
рі на розміщення тимчасової споруди (у разі його наявності).
Посадова особа, яка винесла припис, здійснює фотофіксацію
наклеєного припису поряд з Ордером на розміщення тимча�
сової споруди (малої архітектурної форми) у випадку його на�
явності або на фронтальній частині тимчасової споруди (малої
архітектурної форми). При цьому щонайменше на одній з фо�
тографій має бути чітко та розбірливо видно інформацію про
номер та дату складення припису.

Матеріали фотофіксації долучаються до припису, про що в
приписі робиться відповідний запис, а власник (користувач)
тимчасової споруди (малої архітектурної форми) вважається по�
відомленим про винесення припису належним чином.

Тимчасова споруда (мала архітектурна форма), власник (ко�
ристувач) якої не встановлений, вважається знахідкою. Поса�
дова особа контролюючого органу, яка знайшла таку тимча�
сову споруду (малу архітектурну форму), повідомляє про зна�
хідку міліцію протягом трьох днів з моменту виявлення такої
споруди.

Якщо протягом шести місяців з моменту повідомлення мі�
ліції про тимчасову споруду (малу архітектурну форму), влас�
ник (користувач) якої не встановлений, не буде встановлено
власника (користувача) або власник (користувач) не заявить
про свої права в міліцію або до контролюючого органу, поса�
дова особа якого знайшла тимчасову споруду (малу архітек�
турну форму), виконавчий орган Київської міської ради (Київ�
ська міська державна адміністрація) набуває право власності
на таку споруду.

Якщо протягом шести місяців з моменту повідомлення мі�
ліції про тимчасову споруду (малу архітектурну форму), влас�
ник (користувач) якої вважається не встановленим, буде вста�
новлено власника (користувача) або власник (користувач) за�
явить про свої права в міліцію або до контролюючого органу,
посадова особа якого знайшла тимчасову споруду (малу архі�
тектурну форму), така тимчасова споруда повертається влас�
нику (користувачу).

Власник (користувач) знайденої тимчасової споруди (малої
архітектурної форми) відшкодовує необхідні витрати, пов'яза�
ні із знахідкою (зберігання, транспортування, розшук власни�
ка тощо), та сплачує на користь виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) вина�
городу за знахідку в розмірі двадцяти відсотків вартості тим�
часової споруди (малої архітектурної форми)".

10.15. Підпункт 20.2.2 доповнити абзацами десятим та оди�
надцятим такого змісту:

"У разі вчинення правопорушень невстановленим власни�
ком (користувачем) тимчасової споруди (малої архітектурної
форми) або встановленим, проте відсутнім під час складення
протоколу, одна копія протоколу про адміністративне право�
порушення наклеюється на тимчасову споруду (малу архітек�
турну форму) поряд з Ордером на розміщення тимчасової спо�
руди (у разі його наявності) або на фронтальній частині такої
тимчасової споруди (малої архітектурної форми), а ще одна ко�
пія вручається особисто присутньому власнику (користувачу),
надсилається власникові тимчасової споруди (малої архітектур�
ної форми) поштою (цінним листом з описом вкладення) за
адресою, зазначеною в Ордері на розміщення тимчасової спо�
руди (у разі його наявності). Посадова особа, яка склала про�
токол про адміністративне правопорушення, здійснює фото�
фіксацію наклеєного протоколу поряд з Ордером на розміщен�
ня тимчасової споруди (у разі його наявності) або на фронталь�
ній частині тимчасової споруди (малої архітектурної форми).
При цьому щонайменше на одній з фотографій має бути чіт�
ко та розбірливо видно інформацію про номер та дату скла�
дення протоколу.

Матеріали фотофіксації долучаються до протоколу про ад�
міністративне правопорушення, про що в протоколі робиться
відповідний запис, а власник (користувач) тимчасової спору�
ди (малої архітектурної форми), що порушив вимоги цих Пра�
вил, вважається повідомленим про складення протоколу на�
лежним чином".

10.16. Підпункт 20.2.3 доповнити абзацом другим такого
змісту:

"У разі складення протоколу щодо власника (користувача)
тимчасової споруди (малої архітектурної форми) копія такого
протоколу протягом п'ятиденного терміну надсилається до ві�
дома Єдиному оператору з розміщення тимчасових споруд
(малих архітектурних форм) у м. Києві або електронна копія
протоколу вноситься до Бази даних розміщених тимчасових
споруд (малих архітектурних форм) через термінальний до�
ступ, який надається оператором такої бази даних відповідно
до Положення про порядок розміщення тимчасових споруд у
м. Києві. Термінальний доступ до Бази даних розміщених тим�
часових споруд (малих архітектурних форм) надається для по�
садових осіб Головного управління контролю за благоустроєм
міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) та відділів контролю за
благоустроєм районних у місті Києві державних адміністра�
цій".

10.17. Підпункт 20.2.10 доповнити абзацом другим такого
змісту: "Заходи щодо проведення демонтажу самовільно вста�
новлених тимчасових споруд (малих архітектурних форм) мо�
жуть здійснюватися крім зазначених вище заявників, в тому чис�
лі на підставі заявок Головного управління містобудування та
архітектури".

10.18. Підпункт 20.2.11 після слів "триденний термін" до�
повнити словами "(для тимчасових споруд (малих архітектур�
них форм) — семиденний термін)".

10.19. Підпункт 20.2.11 доповнити абзацом другим такого
змісту: "Внесення припису з вимогою усунення порушень шля�

хом проведення демонтажу та демонтаж тимчасових споруд
(малих архітектурних форм) здійснюється у порядку, передба�
ченому розділом XIII цих Правил з дотриманням Положення про
порядок розміщення тимчасових споруд у м. Києві, затвер�
дженого у встановленому порядку Київською міською радою".

11. Викласти додаток № 2 до рішення Київради від
25.12.2008 № 1051/1051 "Про правила благоустрою міста Ки�
єва" в новій редакції згідно з додатком № 2 до цього рішення.

12. У Тимчасовому порядку передачі (надання) земельних
ділянок у користування або у власність у місті Києві, затвер�
дженому рішенням Київської міської ради від 15.07.2004
№ 457/1867, внести такі зміни:

12.1. У тексті Тимчасового порядку передачі (надання) зе�
мельних ділянок у користування або у власність у місті Києві
слова "Головне управління містобудування, архітектури та ди�
зайну міського середовища" у всіх відмінках замінити слова�
ми "Головне управління містобудування та архітектури".

12.2. Пункт 1 статті 1 викласти у такій редакції:
"1. Тимчасовий порядок передачі (надання) земельних ді�

лянок в користування або у власність у місті Києві (далі — По�
рядок) визначає загальні положення і встановлює особливості
та процедуру надання в постійне користування, встановлення
сервітуту (права на обмежене користування), передачі в орен�
ду та у власність земельних ділянок в м. Києві, оформлення
права користування землею, встановлення сервітуту (права на
обмежене користування) та посвідчення права власності на
землю на підставі прийнятих Київською міською радою рі�
шень".

12.3. Пункт 3 статті 1 доповнити підпунктом "д" такого зміс�
ту: " д) встановлення сервітуту (права на обмежене користу�
вання):

— право проходу та проїзду на велосипеді;
— право проїзду на транспортному засобі по наявному шля�

ху;
— право прокладання та експлуатації ліній електропереда�

чі, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій;
— право прокладання на свою земельну ділянку водопро�

воду із чужої природної водойми або через чужу земельну ді�
лянку;

— право відведення води зі своєї земельної ділянки на су�
сідню або через сусідню земельну ділянку;

— право забору води з природної водойми, розташованої
на сусідній земельній ділянці, та право проходу до природної
водойми;

— право поїти свою худобу із природної водойми, розташо�
ваної на сусідній земельній ділянці, та право прогону худоби
до природної водойми;

— право прогону худоби по наявному шляху;
— право встановлення будівельних риштувань та складу�

вання будівельних матеріалів з метою ремонту будівель та спо�
руд; право встановлення тимчасових споруд".

12.4. В абзаці 12 статті 2 після слів "земельної ділянки, ме�
жі якої встановлені в натурі (на місцевості)" додати слова "в
тому числі при укладенні договору сервітуту".

12.5. Статтю 2 доповнити абзацом такого змісту:
"сервітут (право на обмежене користування) — право влас�

ника (володільця) сусідньої земельної ділянки або іншої, кон�
кретно визначеної особи (особистий сервітут), на платне або
безоплатне обмежене користування чужою земельною ділян�
кою для задоволення власних потреб. Сервітут (право на об�
межене користування) може бути встановлено договором, за�
коном, заповітом або рішенням суду".

12.6. Пункт 1 статті 5 після слів "індивідуального дачного
та гаражного будівництва" доповнити словами "або встанов�
лення сервітуту (права на обмежене користування)".

12.7. Пункт 2 статті 5 доповнити абзацом такого змісту:
"� висновок Головного управління містобудування та архі�

тектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) щодо можливості розміщення
ТС та можливості укладення договору особистого сервітуту
(при намірі укласти такий договір)".

12.8. В абзаці 1 пункту 1 статті 13 після слів "земельної ді�
лянки в користування (у власність)" додати слова "або вста�
новлення сервітуту (права на обмежене користування)".

12.9. В абзаці 1 пункту 2 статті 13 після слів "земельної ді�
лянки в користування (у власність)" доповнити словами "або
встановлення сервітуту (права на обмежене користування)".

12.10. У пункті 4 статті 13 після слів "земельної ділянки в
користування (у власність)" додати слова "або встановлення
сервітуту (права на обмежене користування)".

12.11. Пункт 3 статті 14 доповнити абзацом такого змісту:
"� висновок Головного управління містобудування та архі�

тектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) щодо можливості розміщення
ТС та можливості укладення договору особистого сервітуту
(при намірі укласти такий договір)".

12.12. Пункт 2 статті 19 доповнити абзацом такого змісту:
"Договір особистого сервітуту щодо земель комунальної

власності укладається між зацікавленою особою та Київською
міською радою та реєструється у визначеному порядку".

12.13. Пункт 9 статті 19 доповнити абзацом такого змісту:
"Договори особистого сервітуту щодо земель комунальної

власності укладаються Київською міською радою із зацікавле�
ними особами у простій письмовій формі".

12.14. У пункті 10 статті 19 після слів "якщо відповідний до�
говір оренди землі" додати слова "або договір особистого сер�
вітуту".

13. Викласти додаток № 3 до рішення Київської міської ра�
ди від 15.07.2004 № 457/1867 в новій редакції згідно з додат�
ком № 3 до цього рішення.

14. Викласти додаток № 4 до рішення Київської міської ра�
ди від 15.07.2004 № 457/1867 в новій редакції згідно з додат�
ком № 4 до цього рішення.

15. У Положення про Головне управління містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), затверджене рішенням Київ�
ської міської ради від 10.07.2003 № 584/744, внести такі змі�
ни:

15.1. У пункті 6.8 Положення слово "дозволи" замінити сло�
вом "ордери".

15.2. У тексті Положення слова "Головне управління місто�
будування, архітектури та дизайну міського середовища" за�
мінити словами "Головне управління містобудування та архі�
тектури" у відповідних відмінках.

16. У Правила забудови м. Києва, затверджені рішенням Ки�
ївської міської ради від 27.01.2005 № 11/2587, внести такі змі�
ни:

16.1. У тексті Правил слова "Головне управління містобу�
дування, архітектури та дизайну міського середовища" замі�
нити словами "Головне управління містобудування та архітек�
тури" у відповідних відмінках.

16.2. У пункті 13.2.2 Правил слово "дозволи" замінити сло�
вом "ордери".

17. У Положення про Головне управління земельних ресур�
сів виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації), затверджене рішенням Київської
міської ради від 19.12.2002 № 182/342, внести такі зміни:

17.1. Підпункт 3.12 доповнити абзацом такого змісту: 
"� встановлення сервітуту (права на обмежене користування)".

17.2. Підпункт 3.13 пункту 3 викласти в такій редакції:
"3.13. Організовує видачу державних актів на право власно�

сті на землю і право постійного користування землею, оформ�
лення та видачу договорів оренди (суборенди) земельних ді�
лянок, договорів особистого земельного сервітуту та здійснює
реєстрацію суб'єктів права власності на землю, реєстрацію пра�
ва користування землею, договорів на оренду (суборенду) зем�
лі та договорів особистого земельного сервітуту".

17.3. У підпункті 3.23 після слів "договорів оренди землі"
додати слова "договорів особистого земельного сервітуту та
поземельну книгу".

18. У Правила торгівлі на ринках, які є додатком до Правил
благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської
міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і допов�
неннями), внести такі зміни:

18.1. У тексті Правил слова "Головне управління містобу�
дування, архітектури та дизайну міського середовища" замі�
нити словами "Головне управління містобудування та архітек�
тури" у відповідних відмінках.

18.2. В абзаці 2 пункту 2 слово "дозволу" замінити на сло�
во "ордера".

18.3. В абзаці 3 пункту 7 слово "дозволу" замінити на сло�
во "ордера".

18.4. В абзаці 3 пункту 7 слова "відповідно до рішення Ки�
ївської міської ради від 27.11.2008 № 657/657 "Про розміщен�
ня малих архітектурних форм та тимчасових споруд у м. Ки�
єві" виключити.

19. Це рішення офіційно оприлюднити у газеті Київської
міської ради "Хрещатик".

20. Встановити, що це рішення набуває чинності з дня йо�
го офіційного опублікування.

21. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київської міської ради з питань земельних від�
носин, містобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток № 1 до рішення Київської міської ради
від 28 жовтня 2010 року № 176/4988

Положення
про порядок розміщення тимчасових споруд у м. Києві

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про порядок розміщення тимчасових спо�

руд (малих архітектурних форм) у м. Києві (далі — Положен�
ня) розроблене відповідно до Земельного кодексу України,
законів України "Про засади державної регуляторної політи�
ки у сфері господарської діяльності", "Про основи містобу�
дування", "Про планування і забудову територій", "Про сто�
лицю України — місто�герой Київ", "Про місцеве самовряду�
вання в Україні", "Про благоустрій населених пунктів", "Про
дозвільну систему у сфері господарської діяльності", Єдиних
правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, за�
лізничних переїздів, правил користування ними та охорони,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30
березня 1994 року № 198, указів Президента України від
28.04.2007 № 363/2007 "Про деякі заходи щодо вдосконален�
ня регулювання підприємницької діяльності" та від 03.09.2007
№ 816/2007 "Про Концепцію вдосконалення державного ре�
гулювання господарської діяльності", рішень Київради від
27.01.2005 № 11/2587 "Про Правила забудови м. Києва", від
16.06.2005 № 439/3015 "Про врахування громадських інте�
ресів та захист прав громадян при проведенні містобудівної
діяльності в м. Києві", Програми економічних реформ в Укра�
їні на 2010 — 2014 роки Президента України і спрямоване на
створення та підтримку безпечних умов для життя та здоров'я
людини, забезпечення раціонального використання природ�
них ресурсів, удосконалення соціальної, виробничої, транс�
портної, інженерної інфраструктури міста, поліпшення умов
проживання, відпочинку та оздоровлення населення, охоро�
ну довкілля, збереження і збагачення культурної спадщини
та історичного середовища, з метою визначення концепту�
альних та принципових засад розвитку, планування потреб
міста, врахування законних інтересів фізичних та юридичних
осіб, створення та підтримання повноцінного життєвого се�
редовища шляхом запровадження чітких правил та процедур
при розміщенні тимчасових споруд (малих архітектурних
форм).

1.2. Метою та завданнями цього Положення є:
— запровадження єдиних, спрощених, чітких процедур при

розміщенні тимчасових споруд (малих архітектурних форм);
— обов'язковість вирішення земельних питань при розмі�

щенні тимчасових споруд (малих архітектурних форм);
— упорядкування загальної політики міста щодо розміщен�

ня тимчасових споруд (малих архітектурних форм) їх функціо�
нальність, кількість, суспільне значення та оновлення;

— створення передумов для можливості скерованого, прог�
нозованого розвитку міста за допомогою єдиної електронної
бази даних тимчасових споруд (малих архітектурних форм) у
м. Києві;

— поліпшення умов проживання, відпочинку та оздоровлен�
ня населення; планування потреб міста;

— застосування механізмів впливу на розвиток об'єктів ін�
фраструктури міста;

— запровадження принципу "єдиного вікна".
1.3. Це Положення визначає основні вимоги щодо розмі�

щення, облаштування та утримання тимчасових споруд (ма�
лих архітектурних форм) у м. Києві.

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
2.1. Тимчасова споруда (мала архітектурна форма) (далі за

текстом — ТС) — невелика одноповерхова споруда висотою не
більше чотирьох метрів, що призначена для проведення гос�
подарської, комерційної діяльності, або соціально�побутового
призначення, яка зводиться із полегшених конструкцій та вста�
новлюється тимчасово без улаштування заглиблених фунда�
ментів (торговельний кіоск, торговельне обладнання, низько�
температурний прилавок, лоток, ємність, торговельний авто�
мат, інші пристрої для роздрібної торгівлі та іншої підприєм�
ницької діяльності).

Чинність цього Положення не поширюється на такі тимча�
сові споруди (малі архітектурні форми):

1) альтанки, павільйони, навіси, крім тих, які призначені для
проведення господарської, комерційної діяльності;

2) об'єкти сезонної торгівлі;
3) паркові арки (аркади) і колони (колонади);
4) декоративні фонтани і басейни, штучні паркові водоспа�

ди, бювети;
5) садово�паркове освітлення, ліхтарі;
6) сходи, балюстради;
7) паркові мостики;
8) устаткування дитячих ігрових майданчиків;
9) павільйони зупинок громадського транспорту, крім тих,

які призначені для проведення господарської, комерційної ді�
яльності;

10) огорожі, ворота, грати;
11) знаки, геральдичні логотипи адмінодиниць (пам'ятні, ад�

міністративних одиниць тощо).
2.2. Єдина електронна база даних тимчасових споруд (ма�

лих архітектурних форм) в м. Києві (далі за текстом — БД ТС) —
єдина інформаційно�автоматизована система одержання, збе�
рігання, використання та вільного розповсюдження інформа�
ції (даних) про місце розташування, термін розміщення, функ�
ціональне призначення ТС, ордерів на розміщення ТС і термі�
нів їх дії, а також гарантування права власників ТС на їх розмі�
щення.

2.3. Висновок щодо можливості розміщення ТС (далі за тек�
стом — Висновок) — документ, виданий Головним управлін�
ням містобудування та архітектури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі —
Головне управління містобудування), в якому визначені умови
розміщення ТС.

2.4. Висновок щодо можливості розміщення ТС та можли�
вості укладення договору особистого сервітуту (при намірі
укласти такий договір) — документ, виданий Головним управ�
лінням містобудування, в якому визначені умови розміщення
ТС, адреса ТС та який є підставою для розробки документації
для укладення договору особистого сервітуту.

2.5. Декларація про наміри — документ, який підписує за�
явник, засвідчуючи свої наміри щодо усунення недоліків з до�
звільною документацією, приведення у відповідність до вимог
законодавства матеріально�технічної бази при встановленні
ТС, а також обов'язкового вчинення належних дій, що забез�
печать вирішення питання земельного характеру щодо розмі�
щення ТС в термін 6 місяців, та щодо отримання дозволу Ки�
ївської міської ради на розробку землевпорядної документації
протягом 28 днів.

2.6. Ордер на розміщення ТС — документ за формою згід�
но з додатком № 1 до цього Положення, виданий Головним
управлінням містобудування, який надає право заявнику на
розміщення ТС на термін, визначений цим ордером.

2.7. Заявник — суб'єкт господарювання, який має намір
розмістити або привести існуючу ТС у відповідність до цього
Положення.

2.8. Власник ТС — особа, яка використовує ТС для прова�
дження господарської діяльності та якій така ТС належить на
праві власності або праві користування (в тому числі балансо�
утримувач).

2.9. Земельно�кадастрова інформація — дані в електронно�
му вигляді, розроблені для внесення до земельного кадастру,
які містять текстові та графічні матеріали, кадастровий номер
земельної ділянки та каталоги географічних координат, необ�
хідні для внесення до БД ТС.

2.10. Комплексна схема розміщення ТС (далі за текстом —
КС) — текстові та графічні матеріали з розміщення ТС, які є міс�
тобудівною документацією у м. Києві у частині розміщення ТС,
та визначають умови безпеки мешкання (пересування) насе�
лення, забезпечення необхідних санітарно�гігієнічних норм,
екологічних вимог, раціонального визначення меж землеко�
ристування, охорону історико�культурної спадщини, принци�
пові підходи щодо розміщення ТС, призначеної для господар�
чого та побутового обслуговування населення, побудованої з
урахуванням існуючих містобудівних обмежень. Видача дозво�
лів, ордерів, висновків, погоджень та інших вихідних даних для
розміщення, погодження, продовження розміщення ТС, що на�
даються Головним управлінням містобудування, проводиться
за умови відповідності Комплексній схемі розміщення ТС.

2.11. Паспорт прив'язки ТС (далі за текстом — Паспорт
прив'язки) — документ, що включає план прив'язки ТС на чин�
ній топографо�геодезичній основі М 1:500, черговий кадас�
тровий план земельної ділянки, каталог графічних координат,
текстові та графічні матеріали щодо архітектурно� плануваль�
ного, колористичного вирішення, інженерного забезпечення
об'єкта та схему благоустрою прилеглої території.

2.12. Особистий земельний сервітут — право конкретно ви�
значеної особи на обмежене платне користування чужою зе�
мельною ділянкою для розміщення ТС, яке виникає на підста�
ві договору особистого сервітуту, укладеного в порядку, ви�
значеному законодавством, та за типовою формою згідно з до�
датком № 3 до цього Положення.

2.13. Тимчасовий ордер на розміщення ТС — документ за
формою згідно з додатком № 2 до цього Положення, виданий
Головним управлінням містобудування у випадках виключно�
го характеру, передбачених цим Положенням, на термін 6 мі�
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сяців з можливістю подовження на 6 місяців не більше одно�
го разу.

2.14. Єдиний оператор з розміщення ТС (далі за текстом —
Єдиний оператор) — суб'єкт, визначений рішенням Київської
міської ради та уповноважений здійснювати встановлені цим
Положенням дії щодо підготовки документів для отримання
Ордера на розміщення ТС, застосовуючи принцип організацій�
ної єдності під час реалізації дозвільних процедур, інших дій,
визначених цим Положенням, в тому числі утримання та ве�
дення БД ТС (створення, супроводження програмного забез�
печення БД ТС, технічне і технологічне забезпечення, збере�
ження та захист даних, що в ній містяться).

3. БАЗА ДАНИХ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД
3.1. БД ТС організована за певними правилами (метода�

ми), що передбачають загальні принципи опису, зберігання і
управління даними, незалежно від прикладних програм об�
робки даних комплексної схеми.

3.2. Завданням БД ТС, яка за обсягом та основними харак�
теристиками має складати окрему частину містобудівного ка�
дастру, відповідно до положень ДБН Б. 1�1�93 "Порядок ство�
рення і ведення містобудівних кадастрів населених пунктів", є
забезпечення консолідації даних щодо існуючих та проектова�
них ТС, захист прав добросовісних власників ТС, запроваджен�
ня дієвих механізмів впливу на об'єкти містобудування, що до�
повнює основне завдання Генерального плану в частині прог�
нозування розвитку.

3.3. БД ТС містить в собі Комплексну схему розміщення ТС
як складову.

3.4. БД ТС складається з:
3.4.1. Графічної частини з зазначеними обмеженнями на

розміщення ТС.
3.4.2. Земельно�кадастрової інформації щодо розміщення

ТС.
3.4.3. Інформаційно�пошукового порталу з багаторівневим

доступом усіх зацікавлених користувачів.
3.4.4. Інформаційного банку даних щодо стадій проходжен�

ня документів;
3.4.5. Системи різностороннього обміну інформацією під час

впровадження контролю за дотриманням законності всіма учас�
никами в процесі експлуатації ТС.

3.5. Робота БД ТС, обмін інформацією, заповнення інфор�
мацією, додаткові сервіси, користувацькі можливості, умови ро�
боти, а також правила роботи БД ТС регулюється Інструкцією
щодо роботи БД ТС, яка затверджується розпорядженням Ки�
ївської міської державної адміністрації (далі — Інструкція про
БД ТС).

3.6. На правовідносини, що виникають під час роботи з БД
ТС, поширюються закони України "Про захист персональних
даних" та "Про електронні документи та електронний докумен�
тообіг".

3.7. Номер Ордера на розміщення ТС є порядковим номе�
ром ТС в БД ТС у м. Києві.

4. ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ТИМЧАСОВИХ
СПОРУД

4.1. Ордер на розміщення ТС є документом, який підтвер�
джує дотримання законних підстав та виконання умов щодо
розміщення ТС.

4.2. ТС не може бути демонтована за наявності чинного Ор�
дера на розміщення ТС, крім випадків передбачених цим По�
ложенням.

4.3. Ордер на розміщення ТС може бути відкликаний за ви�
черпних підстав, передбачених цим Положенням.

4.4. Підставами для видачі Ордера є:
4.4.1. Вирішення питання земельного та майново�правово�

го характеру в установленому законодавством порядку (пра�
во власності, право постійного користування, право обмеже�
ного користування (сервітут), право оренди землі тощо).

4.4.2. Відповідність містобудівній ситуації (обмеженням що�
до розміщення ТС, ДБН, відповідність КС), терміну дії дозвіль�
ної документації.

4.4.3. Дотримання обмежень, встановлених Висновками.
4.4.4. Відповідність місця розташування ТС визначеному

дозвільними документами.
4.4.5. Внесення даних щодо ТС до БД ТС на основі земель�

но�кадастрової інформації та Паспорту прив'язки ТС.
4.5. Заявник має право вибору способу отримання Орде�

ра на розміщення ТС, зокрема:
4.5.1. Оформити у встановленому законом порядку право

на земельну ділянку та звернутися до Головного управління міс�
тобудування за отриманням Ордера на розміщення ТС.

4.5.2. Звернутися з метою оформлення дозвільної доку�
ментації, в тому числі Ордера на розміщення ТС, до Єдиного
оператора, одним із завдань якого є впровадження принципу
організаційної єдності та сприяння спрощенню дозвільних про�
цедур.

5. ОРДЕР НА РОЗМІЩЕННЯ ТС
5.1. Отримання Ордера на розміщення ТС.
5.1.1. Заявник, який має намір встановити ТС, звертаєть�

ся до Головного управління містобудування з відповідною за�
явою щодо можливості отримати Ордер на розміщення ТС із
зазначенням інформації про функціональне призначення, роз�
мір, бажане місце розташування ТС, спосіб вирішення земель�
ного питання для розміщення ТС.

5.1.2. До заяви додаються такі документи:
— витяг з ЄДРПОУ;
— копія документа, що посвідчує право на земельну ділян�

ку (за наявності);
— панорамна фотофіксація навколишнього середовища на

електронному носії;
— графічні матеріали із зазначенням бажаного місця роз�

ташування ТС та площі земельної ділянки, потрібної для роз�
міщення ТС;

— паспорт прив'язки.
5.1.3. За наявності всіх необхідних документів Головне

управління містобудування реєструє подану заяву із зазначен�
ням дати та часу її подачі.

5.1.4. Протягом п'яти робочих днів Головне управління міс�
тобудування вивчає надані матеріали та надає Висновок що�
до можливості розміщення ТС або відмовляє у його видачі. В
разі надання Висновку Головне управління містобудування по�
годжує Паспорт прив'язки або надає вмотивовану відмову в
його погодженні.

5.1.5. Для заявників, що бажають укласти договір особис�

того сервітуту, Головне управління містобудування протягом
10 робочих днів надає Висновок щодо можливості розміщен�
ня ТС та можливості укладення договору особистого сервіту�
ту та погоджує Паспорт прив'язки або надає вмотивовану від�
мову в його погодженні.

5.1.6. Термін дії договору особистого сервітуту погоджує по�
стійна комісія Київської міської ради з питань земельних від�
носин, містобудування та архітектури.

5.1.7. Головне управління містобудування відмовляє у ви�
дачі Висновку із зазначенням причини на таких підставах:

— подання неповного пакету документів;
— неможливість встановлення ТС у певному місці через на�

явні обмеження;
— наявність раніше поданої заяви іншої особи щодо розмі�

щення ТС в цьому ж місці;
— неможливість вирішення земельного питання для роз�

міщення ТС. Відмова у видачі Висновку з інших підстав не до�
пускається.

5.1.8. За наявності кількох заявників на одне місце розта�
шування ТС надання Висновку проводиться відповідно до цьо�
го Положення.

5.1.9. Для отримання Ордера на розміщення ТС заявник по�
дає до Головного управління містобудування:

— документи, що підтверджують виконання умов висновку;
— документи, що підтверджують вирішення питання зе�

мельного та майново�правового характеру;
— довідку про сплату пайового внеску, видану Головним

управлінням економіки та інвестицій відповідно до Порядку ви�
значення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів у створен�
ні соціальної та інженерно�транспортної інфраструктури м. Ки�
єва при встановленні тимчасових споруд (малих архітектурних
форм) на території міста Києва;

— документ, що підтверджує внесення земельно�кадастро�
вої інформації до БД ТС, виданий в порядку, передбаченому
Інструкцією про БД ТС.

5.1.10. Протягом п'яти робочих днів Головне управління
містобудування видає Ордер на розміщення ТС або відмовляє
у його видачі.

5.1.11. Головне управління містобудування відмовляє у ви�
дачі Ордера на розміщення ТС із зазначенням причини на та�
ких підставах:

— подання неповного пакета документів;
— невиконання або неповне виконання умов Висновку;
— виявлення недостовірної інформації, що надавалась для

отримання Ордера на розміщення ТС.
5.1.12. Оригінал Ордера на розміщення ТС має бути роз�

міщений на фронтальній частині ТС в доступному для прочи�
тання місці.

5.2. Подовження Ордера на розміщення ТС.
5.2.1. Подовження Ордера на розміщення ТС відбувається

шляхом заміни виданого бланку Ордера на розміщення ТС,
при цьому номер такого Ордера залишається незмінним, а
змінюється лише термін дії.

5.2.2. Для подовження Ордера на розміщення ТС власник
ТС, термін дії Ордера на розміщення ТС якого закінчується або
вже закінчився, не пізніше одного місяця звертається до Го�
ловного управління містобудування з заявою про його подов�
ження.

5.2.3. Протягом п'яти робочих днів з дня отримання заяви
Головне управління містобудування подовжує Ордер на роз�
міщення ТС або відмовляє у його подовженні.

5.2.4. У разі якщо минає один місяць після закінчення тер�
міну дії Ордера на розміщення ТС, подовження такого Орде�
ра не здійснюється. В такому випадку власник ТС отримує Ор�
дер на розміщення ТС у порядку, встановленому цим Поло�
женням.

5.2.5. Підставами для відмови у подовженні Ордера на роз�
міщення ТС є:

5.2.5.1. Відсутність або припинення прав на земельну ді�
лянку.

5.2.5.2. Невиконання умов на розміщення ТС.
5.2.5.3. Зміна містобудівної ситуації.
5.2.5.4. Неподання документів, що підтверджують сплату за

договором особистого сервітуту (в разі укладення договору).
5.2.6. У разі зміни містобудівної ситуації Головне управлін�

ня містобудування за три місяці повідомляє власника ТС про
таку зміну. За цей час власник ТС має право змінити місце роз�
ташування ТС в загальному порядку або привести його у від�
повідність до нових умов. У разі зміни місця розташування ТС
Головне управління містобудування надає Тимчасовий ордер
на розміщення ТС в іншому місці за пропозицією власника ТС.
Надання Тимчасового ордера на розміщення ТС не звільняє
заявника від необхідності вирішення земельних питань.

5.3. Відкликання Ордера на розміщення ТС.
5.3.1. У разі зміни містобудівної ситуації, що призвела до

неможливості подовження розміщення ТС, Головне управлін�
ня містобудування має право відкликати виданий Ордер на
розміщення ТС.

5.3.2. За відсутності заборгованості по договору особисто�
го сервітуту відкликання Ордера на розміщення ТС не дозво�
ляється, крім випадків, передбачених цим Положенням.

5.3.3. Винятковими підставами для відкликання Ордера на
розміщення ТС є:

— необхідність проведення планових ремонтних робіт на
земельній ділянці, на якій розміщена ТС,— з обов'язковим по�
передженням власника ТС за три місяці;

— необхідність проведення позапланових ремонтних робіт
на земельній ділянці, на якій розміщена ТС,— з обов'язковим
попередженням власника ТС за один місяць;

— необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на
земельній ділянці, на якій розміщена ТС,— без попередження;

— проведення капітального будівництва на земельній ділян�
ці, де розміщена ТС,— з обов'язковим попередженням влас�
ника ТС за три місяці;

— заборгованість з оплати за землю (земельний податок,
плата за договором) більше двох місяців;

— складення протягом одного місяця трьох протоколів про
адміністративне правопорушення за статтею 152 Кодексу Укра�
їни про адміністративні правопорушення;

— недотримання умов розміщення ТС;
— неусунення недоліків за повторним приписом посадових

осіб повноважних державних органів або органів місцевого са�
моврядування;

— невстановлення ТС протягом трьох місяців з моменту от�
римання Ордера на його розміщення;

— порушення власником ТС рішень Київської міської ради

"Про заходи щодо впорядкування тютюнокуріння в м. Києві"
від 18.09.2008 № 246/246, "Про впорядкування продажу алко�
гольних напоїв та тютюнових виробів в міській торговельній ме�
режі" від 25.12.2008 № 929/929, "Про затвердження міської
комплексної програми протидії зловживанню алкоголем та роз�
повсюдженню наркотиків у м. Києві на 2009�2013 рр". від
09.07.2009 № 769/1825, "Про заборону продажу алкогольних,
слабоалкогольних напоїв, пива та тютюнових виробів, розмі�
щення комп'ютерних та інтернет�клубів на території закладів
охорони здоров'я комунальної власності в м. Києві" від
09.09.2009 № 770/1826;

— надання недостовірної інформації під час отримання Ор�
дера на розміщення ТС.

5.3.4. За можливості наступного поновлення відкликаного
Ордера на розміщення ТС на час відкликання такого Ордера
заявнику видається Тимчасовий ордер па розміщення ТС за
погодженим з ним місцем розташування.

5.4. Тимчасовий ордер.
5.4.1. Видача Тимчасового ордера на розміщення ТС здій�

снюється Головним управлінням містобудування.
5.4.2. Тимчасовий ордер на розміщення ТС видається на

термін 6 місяців з можливістю подовження на 6 місяців не біль�
ше одного разу.

5.4.3. Врегулювання правовідносин щодо розміщення ТС з
використанням Тимчасового ордера на розміщення ТС є не�
обхідною мірою і не може використовуватися окрім випадків
виключного характеру та більше ніж один раз (з можливістю
разового подовження). При подовженні терміну дії Тимчасо�
вого ордера на розміщення ТС мають бути вивчені підстави
для такого подовження та встановлені факти, що заважали
приведенню дозвільної документації до належного стану.

5.4.4. Тимчасовий ордер на розміщення ТС видається з
обов'язковим наданням декларації про наміри.

5.4.5. Підставою для отримання Тимчасового ордера на
розміщення ТС є заява заявника із зазначенням підстави на�
дання такого ордера.

5.4.6. Тимчасовий ордер на розміщення ТС видається у та�
ких випадках:

— зміна містобудівної документації, місцевих правил забу�
дови, державних будівельних норм, зміна у розташуванні ін�
женерних мереж, будинків і споруд, що унеможливлює розта�
шування ТС у певному місці, за умови чинності Ордера на роз�
міщення ТС — на період до закінчення терміну дії такого Ор�
дера;

— проведення ремонтних робіт — на період проведення та�
ких робіт;

— заміна місця розташування через виявлення недоліків
(неточностей) при видачі Ордера на розміщення ТС з причин,
що не залежать від заявника та у випадку зміни умов розмі�
щення ТС, ДБН, які регламентують розміщення ТС,— на пері�
од до закінчення терміну дії такого Ордера.

5.5. Заміна втраченого, пошкодженого Ордера на розмі�
щення ТС. Внесення змін, уточнень до Ордера на розміщен�
ня ТС.

5.5.1. Заміна втраченого, пошкодженого Ордера на розмі�
щення ТС проводиться безкоштовно у термін не більше трьох
робочих днів.

5.5.2. Внесення змін, уточнень до Ордера на розміщення
ТС здійснюється шляхом заміни бланку Ордера.

5.5.3. Видача нового Ордера на розміщення ТС здійснюєть�
ся на підставі заяви із зазначенням обставин, що стали при�
чиною для видачі нового Ордера на розміщення ТС.

5.5.4. Заміна Ордера на розміщення ТС не призводить до
зміни номера Ордера на розміщення ТС.

5.5.5. Будь�які виправлення, дописки, уточнення в Ордері
на розміщення ТС не допускаються. Самостійне внесення змін,
доповнень, уточнень та дописок до Ордера на розміщення ТС
вважається підробкою та карається відповідно до законодав�
ства.

5.6. Право пріоритету.
5.6.1. Власники ТС, які отримали Ордер на розміщення ТС,

мають пріоритетне право під час подовження Ордера на роз�
міщення ТС в порядку, передбаченому цим Положенням. Пріо�
ритетне право такого власника ТС зберігається протягом всьо�
го терміну дії Ордера на розміщення ТС та закінчується за один
місяць до закінчення терміну дії Ордера на розміщення ТС, ви�
даного на відповідну ТС.

5.6.2. При закінченні у власника ТС пріоритетного права
розгляд поданих заяв на розміщення ТС здійснюється у загаль�
ному порядку, передбаченому цим Положенням.

5.6.3. У разі передоплати власником ТС за договором осо�
бистого сервітуту не менше ніж за три місяці пріоритетне пра�
во таких власників ТС зберігається протягом всього терміну дії
Ордера на розміщення ТС та протягом трьох місяців з дати за�
кінчення терміну дії Ордера на розміщення ТС.

5.6.4. У випадку надходження двох і більше заяв щодо мож�
ливості отримати Ордер на розміщення ТС пріоритетне право
має той із заявників, який раніше зареєстрував заяву, подану
до Головного управління містобудування з повним комплектом
необхідних документів.

5.6.5. Заяви щодо можливості отримати Ордер на розмі�
щення ТС приймаються за умови закінчення пріоритетного
права власника встановленої ТС на відповідне місце.

5.6.6. Інформація щодо поданих заяв, закінчення терміну дії
виданих Ордерів на розміщення ТС, пріоритетних прав є пуб�
лічною інформацією, яка оприлюднюється у БД ТС відповідно
до Інструкції про БД ТС.

6. ВСТАНОВЛЕННЯ ТС
6.1. Єдиним документом, необхідним для встановлення ТС,

є Ордер на розміщення ТС.
6.2. Встановлення ТС має відбуватися без облаштування за�

глибленого фундамента.
6.3. Під час встановлення ТС мають бути дотримані усі умо�

ви, зазначені у паспорті прив'язки, та ті, що були додатково
визначені під час погодження з відповідними органами, уста�
новами, організаціями.

6.4. Під час встановлення ТС мають бути вжиті належні за�
ходи безпеки.

6.5. Заявник (власник ТС) на підставі отриманого Ордера
на розміщення ТС укладає договір (угоду) на проведення ро�
біт з встановлення ТС з підприємством, установою або орга�
нізацією, що має ліцензію на проведення такого виду робіт.

6.6. Встановлення ТС має бути вчинено відповідно до зем�

левпорядної документації, з дотриманням межових знаків на�
даної земельної ділянки та паспорта прив'язки, про що скла�
дається акт за участю особи, яка провела встановлення ТС. Та�
ка особа посвідчує складений акт. Протягом 10 днів з момен�
ту складення акта, заявник (власник ТС) подає копію останньо�
го до Єдиного оператора. Відповідальність за правильність
встановлення ТС несе особа, що посвідчила акт. Відсутність
акта є підставою для винесення припису про усунення недо�
ліків при встановленні ТС.

6.7. ВАТ "АК "Київводоканал" та АЕК "Київенерго" проводять
підключення ТС до інженерних мереж (водо� та енергопоста�
чання) виключно за наявності Ордера на розміщення ТС.

6.8. Розміщення ТС за відсутності правовстановлюючих до�
кументів на земельну ділянку є самовільним зайняттям зе�
мельної ділянки та спричиняє наслідки, передбачені Земель�
ним кодексом України, Кримінальним кодексом України, Кодек�
сом України про адміністративні правопорушення, цим Поло�
женням та Правилами благоустрою м. Києва.

6.9. Якщо особа, що самовільно встановила ТС, не прове�
ла демонтаж у визначений термін, демонтаж такої ТС здійсню�
ється в порядку, встановленому цим Положенням та Прави�
лами благоустрою м. Києва.

6.10. Особа, яка здійснила або здійснює самочинне вста�
новлення ТС, не набуває права власності на них.

6.11. Поряд з ТС може бути розміщене холодильне та ін�
ше обладнання (за винятком столів та стільців) загальною пло�
щею не більше 25 відсотків площі ТС у межах земельної ділян�
ки, що надана для встановлення ТС.

7. БЛАГОУСТРІЙ ТС
7.1. Власник ТС є відповідальним за утримання ТС у належ�

ному експлуатаційному та санітарно�технічному стані.
7.2. Роботи з благоустрою прилеглих до ТС територій є

обов'язковим заходом при розміщенні ТС та виконуються від�
повідно до паспорта прив'язки ТС та Комплексної схеми.

7.3. Власник ТС обов'язково повинен передбачити заходи
щодо запобігання пошкодженню об'єктів благоустрою, укла�
дення угод на вивезення відходів, забезпечення контролю за
організацією постійного прибирання закріплених і прилеглих
територій, забезпечення догляду за газонами та зеленими на�
садженнями, якщо такі є на закріпленій території, своєчасне
вивезення вмісту належних власникові ТС контейнерів та урн
для сміття.

7.4. До ТС має бути передбачений зручний під'їзд авто�
транспорту для розвантаження або навантаження товарів, що
не створює перешкод для проходу пішоходів, посадки та ви�
садки пасажирів міського пасажирського транспорту.

7.5. Благоустрій ТС здійснюється з урахуванням вимог ви�
користання цієї території відповідно до затвердженої містобу�
дівної документації, Правил забудови м. Києва, Правил благо�
устрою м. Києва, цього Положення, а також установлених дер�
жавних стандартів, норм і правил.

7.6. Власники ТС зобов'язані проводити (за необхідності,
але не менше одного разу на рік) відновлення зовнішнього ви�
гляду ТС згідно з паспортом прив'язки ТС.

7.7. ТС, які розміщені (встановлені) без відповідної, оформ�
леної в установленому порядку дозвільної документації, з від�
хиленням від паспорта прив'язки, вважаються самочинно роз�
міщеними ТС і підлягають демонтажу за кошти особи, що здійс�
нила встановлення, у терміни, визначені в приписі посадової
особи контролюючого органу.

7.8. Власники (користувачі) ТС зобов'язані проводити бла�
гоустрій закріпленої та прилеглої до ТС території протягом
всього терміну дії Ордера на розміщення ТС. До прилеглої те�
риторії відноситься територія навколо ТС на відстані 10 мет�
рів від кожної крайньої точки ТС, прохід (доріжка, тротуар то�
що), спеціально створений для доступу до ТС. Закріплена те�
риторія ТС визначається в дозвільній документації на розміщен�
ня ТС.

7.9. Благоустроєм ТС вважається проведення робіт з улаш�
тування (відновлення) твердого покриття доріг і тротуарів, об�
ладнання пристроями безпеки руху, озеленення, забезпечен�
ня зовнішнього освітлення, розміщення контейнерів та урн для
сміття, збереження та відновлення зовнішнього вигляду ТС
відповідно до умов паспорта прив'язки на таку ТС, а також
здійснення інших заходів, спрямованих на поліпшення техніч�
ного і санітарного стану території, пополіпшення комфортно�
сті мешкання жителів та гостей міста Києва.

7.10. Роботи з благоустрою ТС, які проводяться над або під
інженерними мережами та технічними засобами телекомуні�
кації, виконуються з дотриманням умов та нормативів щодо їх
безпечної експлуатації.

7.11. На прилеглій до ТС території забороняється:
7.11.1. Складувати тару, матеріали, різні конструкції та від�

ходи на дахах ТС і прилеглих територіях.
7.11.2. Закопувати будь�які будівельні відходи та складува�

ти будівельні матеріали, конструкції, обладнання.
7.11.3. Розміщувати або звалювати не в спеціально відве�

дених для цього місцях відходи, сміття, траву, гілки, дереви�
ну, листя та сніг.

7.11.4. Посипати тротуари, доріжки, прогулянкові стежки та
інші тверді покриття хімічними препаратами, не дозволеними
для такого використання.

7.11.5. Влаштовувати місця для відпочинку, встановлюва�
ти намети не в спеціально відведених місцях.

7.11.6. Викидати соляні суміші на території зелених наса�
джень під час зимового прибирання вулиць, доріжок тощо.

8. КОНТРОЛЬ ЗА УТРИМАННЯМ ТА РОЗМІЩЕННЯМ ТС
8.1. Контроль за дотриманням вимог, встановлених зако�

нодавством по благоустрою ТС, здійснюють Головне управлін�
ня контролю за благоустроєм виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі —
Головне управління контролю за благоустроєм), управління
(відділи) контролю за благоустроєм районних у. м. Києві дер�
жавних адміністрацій в межах відповідно наданих повноважень.

8.2. Контроль за дотриманням власниками ТС вимог Пра�
вил благоустрою здійснює Головне управління контролю за
благоустроєм та/або його структурні підрозділи та управління
(відділи) контролю за благоустроєм районних у м. Києві дер�
жавних адміністрацій (у разі їх створення).

9. ДЕМОНТАЖ ТС
9.1. Демонтаж, перевезення, зберігання самовільно вста�

новлених ТС, власники яких ухиляються від демонтажу або
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власники яких не відомі, відновлення благоустрою на місці са�
мовільного встановлення ТС здійснюється Головним управлін�
ням контролю за благоустроєм та підпорядкованими йому ор�
ганізаціями.

9.2. Головне управління контролю за благоустроєм може
здійснювати заходи щодо проведення демонтажу самовільно
встановлених ТС на підставі заявок власників, балансоутриму�
вачів об'єктів благоустрою або Головного управління містобу�
дування.

9.3. Рішення про демонтаж самовільно встановлених (роз�
міщених) ТС приймається Головним управлінням контролю за
благоустроєм з урахуванням пропозицій органів, що виявили
самовільне розміщення ТС.

9.4. Демонтаж самовільно встановлених ТС здійснюється в
такому порядку:

9.4.1. У разі виявлення самовільно встановленої ТС Голов�
ним управлінням контролю за благоустроєм вноситься припис
його власнику з вимогою усунення порушень шляхом прове�
дення демонтажу протягом семи днів.

9.4.2. Власник самовільно встановленої ТС протягом семи
днів з дня внесення припису може звернутися до Головного
управління містобудування з ініціативою усунути виявлені по�
рушення та привести дозвільну документацію для розміщен�
ня ТС у відповідність до цього Положення.

9.4.3. У разі відсутності суперечностей з містобудівною си�
туацією, при можливості надання Ордера на розміщення ТС,
за відповідності ТС та існуючих умов її розміщення вимогам цьо�
го Положення Головне управління містобудування приймає від
такого власника документи, що підтверджують наміри із зазна�
ченням конкретних термінів усунення порушень, та ставить на
одному екземплярі заявника відмітку.

9.4.4. Екземпляр звернення з відміткою Головного управ�
ління містобудування подається до Головного управління кон�
тролю за благоустроєм.

9.4.5. Такий документ з відміткою Головного управління міс�
тобудування є підставою для разового продовження терміну
на усунення порушень шляхом демонтажу до 28 днів, почина�
ючи з дня внесення припису Головним управлінням контролю
за благоустроєм. Подовження терміну усунення порушень шля�
хом демонтажу на підставі відмітки Головного управлінням міс�
тобудування по кожній окремій ТС допускається не більше од�
ного разу.

9.4.6. Комісія у складі представника Головного управління
контролю за благоустроєм, представника міліції (за згодою),
особи, яка здійснила самовільне встановлення ТС (у разі її при�
сутності), складає акт зовнішнього вигляду (акт демонтажу) ТС
у трьох примірниках, який містить такі дані:

9.4.6.1. Дата, час, адреса розташування ТС і підстава для
їх демонтажу.

9.4.6.2. Прізвище, ім'я, по батькові та посади членів комі�
сії.

9.4.6.3. Посада, місце роботи, прізвище, ім'я, по батькові
особи, яка бере участь у демонтажі та перевезенні ТС.

9.4.6.4. Опис ТС (геометричні параметри, матеріал, наяв�
ність підключення до мереж електро� та водопостачання), пе�
релік візуально виявлених недоліків, пошкоджень з обов'язко�
вою фотофіксацією з усіх боків.

9.4.6.5. Номер виданого Ордера на розміщення ТС (в тому
числі тимчасовий за наявності), термін його дії.

9.4.7. Представник Головного управління контролю за бла�
гоустроєм, який входить до складу комісії з демонтажу, про�
тягом трьох днів з моменту складення акта зовнішнього вигля�
ду (акта демонтажу) повідомляє Головне управління містобу�
дування та Єдиного оператора про складення такого акта.

9.4.8. Демонтаж ТС на підставі відсутності дійсного Орде�
ра на розміщення ТС, виданого відповідно до цього Положен�
ня, термін дії якого закінчився, дозволяється не раніше, ніж ми�
не один календарний місяць, починаючи з дати закінчення тер�
міну дії Ордера на розміщення ТС.

9.5. Після складання акта зовнішнього вигляду (акта демо�
нтажу), ТС опечатуються та перевозяться на майданчик тим�
часового зберігання, де передаються відповідальній особі під
розпис.

9.6. Відповідальність згідно з законодавством за збережен�
ня та неушкодженість ТС та всього майна, що знаходиться у
такій ТС при її демонтажі, транспортуванні до спеціально об�
ладнаних майданчиків та зберіганні несе Головне управління
контролю за благоустроєм.

9.7. Демонтовані ТС повертаються власнику ТС або його
представнику на підставі акта приймання�передачі після опла�
ти ним робіт з демонтажу, перевезення, розвантаження та збе�
рігання ТС, відновленню благоустрою на місці самовільного
встановлення ТС згідно з затвердженими тарифами.

10. СЕЗОННА ТОРІВЛЯ
10.1. Чинність цього Положення не поширюється на сезон�

ну торгівлю, порядок провадження якої визначається розпоря�
дженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації") за спільним поданням Голов�
ного управління містобудування та Головного управління з пи�
тань торгівлі та побуту.

10.2. Розміщення торговельних майданчиків під час прове�
дення ярмаркових, загальноміських або державних заходів
здійснюється відповідно до розпоряджень виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації).

11. ВЗАЄМОДІЯ УЧАСНИКІВ ПРАВОВІДНОСИН ЩОДО РОЗ�
МІЩЕННЯ ТС

11.1. Під час видачі Ордерів на розміщення ТС Головне
управління містобудування враховує висновки комісій з питань
розміщення ТС, громадських організацій та побажання меш�
канців кварталу (району), в якому планується розміщення ТС,
під час підготовки висновків.

11.2. Громадські організації та мешканці кварталу (району),
в якому планується (або розміщено) ТС, комісії з питань роз�
міщення ТС направляють Головному управлінню містобудуван�
ня побажання щодо розміщення або заборони розміщення ТС
у визначених ними місцях, а також інформацію щодо виконан�
ня умов розміщення та цього Положення власником ТС.

11.3. Якщо під час перевірки виявлені причини та умови,
які можуть спричинити порушення благоустрою, посадова осо�
ба контролюючого органу зобов'язана скласти та видати офі�
ційний документ — припис, який є обов'язковим для виконан�
ня в термін до трьох діб особами, відповідальними за утри�
мання об'єктів благоустрою.

11.4. У приписі зазначаються: дата і місце його складання,
посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала припис,
відомості про особу, на яку складений припис, та надаються
пропозиції щодо усунення причин та умов, які спричиняють по�
рушення благоустрою території.

11.5. Припис підписується особою, яка його склала, і осо�
бою, на яку він складений.

11.6. У разі відмови особи отримати припис робиться про
це запис у графі "Припис одержав".

11.7. У разі виявлення ТС, невстановлений власник (корис�
тувач) якої створив умови, які можуть спричинити порушення
благоустрою, посадова особа контролюючого органу зобов'�
язана скласти та видати офіційний документ — припис з до�
триманням вимог Правил благоустрою м. Києва. У такому ви�
падку одна копія припису наклеюється на тимчасову споруду
(малу архітектурну форму) поряд з Ордером на розміщення
тимчасової споруди (у разі його наявності) або на фронталь�
ній частині ТС, а ще одна копія вручається особисто присут�
ньому власнику (користувачу), надсилається власникові ТС по�
штою (цінним листом з описом вкладення) за адресою, зазна�
ченою в Ордері на розміщення ТС (у разі його наявності). По�
садова особа, яка внесла припис, здійснює фотофіксацію на�
клеєного припису поряд з Ордером на розміщення ТС (у разі
його наявності) або на фронтальній частині ТС. При цьому що�
найменше на одній з фотографій має бути видно чітко та роз�
бірливо інформацію про номер та дату складення припису.

11.8. У такому разі матеріали фотофіксації долучаються до
припису, про що в приписі робиться відповідний запис, а влас�
ник (користувач) ТС вважається повідомленим про внесення
припису належним чином.

11.9. Посадова особа контролюючого органу, яка під час
перевірки об'єкта благоустрою виявила порушення вимог цьо�
го Положення або Правил благоустрою м. Києва, зобов'язана
скласти на винну особу протокол про вчинення адміністратив�
ного правопорушення (далі — Протокол), передбаченого стат�
тею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушен�
ня.

11.10. При вчиненні однією посадовою чи фізичною осо�
бою двох або більше адміністративних правопорушень Прото�
кол складається за кожне правопорушення окремо.

11.11. У Протоколі зазначаються такі дані:
11.11.1. Дата і місце його складення, посада, прізвище, ім'я,

по батькові особи, яка склала Протокол.
11.11.2. Відомості про особу правопорушника.
11.11.3. Місце, час вчинення і суть адміністративного пра�

вопорушення.
11.11.4. Нормативний акт, який передбачає відповідальність

за дане правопорушення.
11.11.5. Прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони

є.
11.11.6. Пояснення правопорушника, інші відомості, необ�

хідні для вирішення справи.
11.12. Якщо в результаті правопорушення завдано матері�

альну шкоду, про це також зазначається в Протоколі.
11.13. Протокол підписується особою, яка його склала, і

особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, за на�
явності свідків і потерпілих Протокол може бути підписано та�
кож і цими особами.

11.14. У разі відмови особи, яка вчинила правопорушення,
підписати Протоколу в ньому робиться запис про це. Особа,
яка вчинила правопорушення, має право подати пояснення і
зауваження щодо змісту Протоколу, які додаються до Прото�
колу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підпи�
сання.

11.15. При складанні Протоколу правопорушникові роз'яс�
нюються його права і обов'язки, передбачені статтею 268 Ко�
дексу України про адміністративні правопорушення, про що
робиться відмітка у Протоколі.

11.16. У випадках, якщо особу, винну у скоєнні правопору�
шення, не встановлено, у Протоколі робиться відповідний
запис. Особа, яка виявила порушення, здійснює заходи щодо
встановлення особи, винної у скоєнні правопорушення, шля�
хом направлення запитів до правоохоронних органів.

11.17. У разі вчинення правопорушень невстановленим
власником (користувачем) ТС або встановленим, проте від�
сутнім під час складення Протоколу, одна копія протоколу на�
клеюється на ТС поряд з Ордером на розміщення ТС (у разі
його наявності) або на фронтальній частині ТС, а ще одна ко�
пія вручається особисто присутньому власнику (користувачу),
надсилається власникові ТС поштою (цінним листом з описом
вкладення) за адресою, зазначеною в Ордері на розміщення
ТС (за його наявності). Посадова особа, яка склала Протокол,
здійснює фотофіксацію наклеєного Протоколу поряд з Орде�
ром на розміщення ТС (за його наявності) або на фронтальній
частині ТС. При цьому щонайменше на одній з фотографій має
бути видно чітко та розбірливо інформацію про номер та да�
ту складення Протоколу.

11.18. У такому разі матеріали фотофіксації долучаються до
Протоколу, про що в Протоколі робиться відповідний запис, а
власник (користувач) ТС, що порушив вимоги цього Положен�
ня та Правил благоустрою м. Києва, вважається повідомленим
про складення Протоколу належним чином.

11.19. Протягом п'яти днів Протокол надсилається на роз�
гляд до Київської міської адміністративної комісії чи до місце�
вих адміністративних комісій за місцем проживання порушни�
ка.

11.20. У разі складення Протоколу щодо власника (корис�
тувача) ТС копія такого Протоколу протягом п'яти днів надси�
лається до відома Єдиному оператору, або електронна копія
такого Протоколу вноситься до БД ТС через термінальний до�
ступ. Термінальний доступ до БД ТС надається для посадових
осіб Головного управління контролю за благоустроєм та відді�
лів контролю за благоустроєм районних у місті Києві держав�
них адміністрацій (у разі їх створення) відповідно до Інструкції
про БД ТС.

11.21. Єдиний оператор має право звертатися до Голов�
ного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за
земельно�кадастровою інформацією для внесення до БД що�
до земельної ділянки, якщо земельна ділянка була надана до
введення державного земельного кадастру.

12. ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ ОСОБИСТОГО СЕРВІТУТУ
12.1. У разі вирішення земельного питання для розміщен�

ня ТС шляхом укладення договору особистого сервітуту плата
за таким договором є істотною умовою договору.

12.2. Вартість договору особистого сервітуту розраховуєть�
ся в порядку, затвердженому рішенням Київської міської ради.

13. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
13.1. Це Положення набирає чинності з дня його опубліку�

вання.
13.2. Дійсні документи, на підставі яких розміщені ТС (в то�

му числі дозволи на розміщення ТС), видані до моменту прий�
няття цього Положення (далі — Дозвіл на розміщення ТС), під�
лягають переоформленню у порядку, встановленому цим По�
ложенням, до 01.05.2011.

13.3. Заявник, який отримав Дозвіл на розміщення ТС та
має намір замінити його на Ордер для розміщення ТС, звер�
тається до Головного управління містобудування з заявою що�
до отримання Ордера на розміщення ТС взамін Дозволу на роз�
міщення ТС.

13.4. До заяви на отримання Ордера на розміщення ТС до�
даються виключно документи, що свідчать про виконання умов,
на яких цей Дозвіл є дійсним.

13.5. Протягом п'яти робочих днів Головне управління міс�
тобудування видає Ордер на розміщення ТС або відмовляє у
його видачі.

13.6. Підставами для відмови у наданні Ордера на розмі�
щення ТС є невиконання умов розміщення ТС, які були вста�
новлені Висновком щодо можливості розміщення ТС, виданим
для отримання відповідного Дозволу на розміщення ТС, надан�
ня недостовірних даних та інші підстави, встановлені законо�
давством.

13.7. Заміна Дозволу на розміщення ТС на Ордер на роз�
міщення ТС проводиться безкоштовно.

13.8. Під час первинного отримання Ордера на розміщен�
ня ТС власники ТС, розміщеної на підставі Дозволу на розмі�
щення ТС або з неповним пакетом дозвільних документів, не�
обхідних для розміщення ТС, мають пріоритетне право під час
отримання Ордера на розміщення ТС в місці фактичного роз�
міщення їх ТС. Таке право надається за умови отримання Тим�
часового ордера на розміщення ТС в порядку, передбачено�
му цим Положенням.

13.9. Для ідентифікації земельної ділянки та можливості під�
готування запиту до Головного управління земельних ресур�
сів виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) щодо надання земельно�кадастро�
вої інформації для внесення інформації до БД ТС заявник по�
дає документацію щодо вирішення земельних питань.

13.10. Власники ТС, які розміщені без вирішення земель�
них питань, мають вирішити земельні питання до 01.05.2011.

13.11. Всі власники ТС зобов'язані до 01.05.2011 надати в
електронному вигляді Єдиному оператору земельно�кадастро�
ву інформацію для внесення до БД ТС.

13.12. Власники розміщених ТС, що будуть виявлені згід�
но з інвентаризацією, вважаються проінформованими про не�
обхідність привести дозвільну документацію у відповідність до
цього Положення до 01.05.2011. У разі якщо власниками ТС
дозвільна документація не буде приведена у відповідність до
цього Положення, такі ТС можуть бути демонтовані в поряд�
ку, передбаченому законодавством або цим Положенням.

13.13. До 01.05.2011 власники розміщених ТС, які бажа�
ють належним чином оформити земельні відносини для пра�
вомірного використання земельної ділянки для встановлення
ТС, мають право отримати Тимчасовий ордер на розміщення
ТС терміном до шести місяців. Видача такого ордера здійсню�
ється в порядку видачі Тимчасового ордера на розміщення ТС,
передбаченому цим Положенням. Тимчасовий ордер на роз�
міщення ТС, виданий на підставах, зазначених у цьому пунк�
ті, може бути продовжений на шість місяців за умови наявно�
сті дозволу на розробку документації із землеустрою та надан�
ня земельно�кадастрової інформації щодо земельної ділянки,
необхідної для занесення її до БД ТС за умови належного ви�
конання укладеного договору на сплату пайової участі.

При видачі Тимчасового ордера на розміщення ТС власник
розміщених ТС додатково подає довідку про укладення дого�
вору, видану Головним управлінням економіки та інвестицій ви�
конавчого органу Київради (Київської міської державної адмі�
ністрації) відповідно до Порядку визначення розмірів пайової
участі (внесків) інвесторів у створенні соціальної та інженерно�
транспортної інфраструктури м. Києва при встановленні тим�
часових споруд (малих архітектурних форм) на території міс�
та Києва.

13.14. До впровадження повноцінного термінального досту�
пу до БД ТС Головне управління містобудування постійно онов�
лює списки ТС, власники яких не погодили свої документи, для
того, щоб особи, зацікавлені у встановленні у відповідних міс�
цях ТС, мали можливість подачі заявок для встановлення пріо�
ритетного права на такі місця.

13.15. У разі якщо ТС при первинному отриманні Ордера
на розміщення ТС вже встановлена, замість акта про встанов�
лення ТС, посвідченого особою, яка провела роботи з вста�
новлення ТС, заявник (власник ТС) надає Єдиному оператору
копію акта виносу меж ТС в натуру із зазначенням розташу�
вання ТС.

Заст пни місь о о олови —
се ретар Київради О. Дов ий

Додаток № 1
до Положення про порядок розміщення тимчасових  споруд у  м.Києві, 

затвердженого рішенням Київради 
від 28 жовтня 2010 року №176/4988

Ордер на розміщення тимчасової спор ди

__________________________________________________________________________
(термін дії)

3-д бар од

Власни ТС:
____________________________________
____________________________________

(назва, ПІБ)

Відповідальна особа
(посадова особа):
____________________________________
____________________________________

(посада, ПІБ)

Адреса (місцезнаходження
особи):____________________________
____________________________________

(адресні дані)

Конта тна інформація:
____________________________________
____________________________________

(телефон, e-mail)

Встановлення тимчасової
спор ди проведено:
____________________________________
____________________________________
____________________________________

(назва, місцезнаходження,
од ЄДРПОУ)

Місцезнаходження тимчасової
спор ди:
____________________________________
____________________________________

(адреса)

Термін дії ордера:
____________________________________

Площа тимчасової спор ди
____________________________________

(м в.)

____________________________________
(поряд овий номер тимчасової

спор ди)

____________________________________
( онтрольна цифра)

ТИМЧАСОВИЙ
ордер на розміщення тимчасової спор ди

__________________________________________________________________________
(термін дії)

3-д бар од

Власни ТС:
____________________________________
____________________________________

(назва, ПІБ)

Відповідальна особа
(посадова особа):
____________________________________
____________________________________

(посада, ПІБ)

Адреса (місцезнаходження
особи):____________________________
____________________________________

(адресні дані)

Конта тна інформація:
____________________________________
____________________________________

(телефон, e-mail)

Встановлення тимчасової
спор ди проведено:
____________________________________
____________________________________
____________________________________

(назва, місцезнаходження,
од ЄДРПОУ)

Місцезнаходження тимчасової
спор ди:
____________________________________
____________________________________

(адреса)

Термін дії ордера:
____________________________________

Площа тимчасової спор ди
____________________________________

(м в.)

____________________________________
(поряд овий номер тимчасової

спор ди)

____________________________________
( онтрольна цифра)

Додаток № 2 
до Положення про порядок розміщення тимчасових споруд у м. Києві, 

затвердженого рішенням Київради 
від 28 жовтня 2010 року №176/4988
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Додаток № З 

до Положення про порядок розміщення тимчасових споруд у м. Києві, 
затвердженого рішенням Київради від від 28 жовтня 2010 року №176/4988

Типова форма договору 
особистого земельного сервітуту для розміщення тимчасової споруди

м. Київ___________________________________________________________________________"   "__________________________20    року

Київська міська рада (м. Київ, вул. Хрещатик, 36) далі у тексті — Розпорядник, в особі Київського міського 
голови _____________________________________________________________________________________, який діє на підставі статті 42 За�
кону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та рішення Київської міської ради про передачу земельної ділянки в
обмежене користування (сервітут) для розміщення тимчасової споруди з одного боку, та
________________________________________________________________________________________________________________________________,

далі за текстом — Сервітуарій з другого боку, уклали цей договір особистого сервітуту для розміщення тимчасової спо�
руди (далі за текстом — Договір) про нижченаведене.

1. Визначення термінів
1.1. Тимчасова споруда (мала архітектурна форма) (далі за текстом — ТС) функціонального призначення (для здійснен�

ня господарської діяльності) — невелика споруда, яка виконується із полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово
без улаштування заглиблених фундаментів.

1.2. Висновок щодо можливості розміщення ТС та можливості укладення договору особистого сервітуту — документ, ви�
даний Головним управлінням містобудування, в якому визначені умови розміщення ТС, адреса ТС та який є підставою для
розробки документації для укладення договору особистого сервітуту.

1.3. Земельно�кадастрова інформація — дані в електронному вигляді, розроблені для внесення до земельного кадастру,
містять текстові та графічні матеріали, які також необхідні для внесення до БД ТС.

1.4. Особистий земельний сервітут — право конкретно визначеної особи на обмежене платне користування чужою зе�
мельною ділянкою для розміщення ТС, яке виникає на підставі договору особистого сервітуту, укладеного в порядку, ви�
значеному законодавством.

1.5. Землевпорядна документація — розроблена на підставі Висновку щодо можливості розміщення ТС та можливості
укладення договору особистого сервітуту; документація із землеустрою — технічна документація із землеустрою щодо скла�
дання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, яка містить схеми, проекти, спеціальні тематичні карти, ат�
ласи, технічна документація.

1.6. Паспорт прив'язки ТС (далі за текстом — Паспорт прив'язки) — документ, що включає план прив'язки ТС на чинній
топографо�геодезичній основі М 1:500, черговий кадастровий план земельної ділянки, текстові та графічні матеріали що�
до архітектурно�планувального, колористичного вирішення інженерного забезпечення об'єкта та схему благоустрою при�
леглої території.

2. Предмет Договору
2.1. Розпорядник на підставі рішення Київської міської ради від__________року № __________встановлює на користь Сер�

вітуарія особистий земельний сервітут (строкове платне обмежене користування) щодо земельної ділянки, повноваження
щодо розпорядження якою належать Розпорядникові, а Сервітуарій сплачує на користь Розпорядника плату за таке обме�
жене користування.

3. Об'єкт Договору
3.1. Особистий земельний сервітут встановлюється щодо земельної ділянки з такими характеристиками (далі — Земель�

на ділянка):
— місце розташування: _____________________________________,
— розмір_____________________________________________________,
— цільове призначення_______________________________________,
— кадастровий номер________________________________________.
3.2. Підставою для встановлення особистого земельного сервітуту є:
— висновок щодо можливості розміщення тимчасової споруди та можливості укладення договору особистого сервітуту;
— землевпорядна документація, затверджена рішенням Київської міської ради № ______від "___"___________________року.
3.3. Особистий земельний сервітут щодо Земельної ділянки встановлюється для розміщення тимчасової споруди (да�

лі — ТС):
— функціональне призначення:__________________________________,
— площа:_________________________________.
3.4. Земельна ділянка, щодо якої встановлюється особистий земельний сервітут, не має недоліків, що можуть перешко�

джати її ефективному використанню.

4. Термін дії Договору
4.1. Договір укладено на_________(    ) роки.

5. Плата за встановлення особистого земельного сервітуту
5.1. Визначена цим Договором плата за встановлення особистого земельного сервітуту (далі — Плата) становить пла�

тіж, який Сервітуарій самостійно розраховує та вносить Розпоряднику за встановлений земельний сервітут (строкове плат�
не обмежене користування) щодо Земельної ділянки.

5.2. Розмір Плати розраховується згідно з Порядком визначення вартості особистого земельного сервітуту, затвердже�
ним рішенням Київської міської ради.

5.3. Плата вноситься Сервітуарієм щомісяця не пізніше 5 числа в розмірі, що становить 1/12 від розміру плати, розра�
хованої згідно з підпунктом 5.2 Договору.

6. Умови встановлення особистого земельного сервітуту
6.1. Встановлення особистого земельного сервітуту за цим Договором здійснюється за актом на підставі Ордера на роз�

міщення тимчасової споруди, виданого Головним управлінням містобудування та архітектури (Київської міської державної
адміністрації), який надає право Сервітуарію на розміщення тимчасової споруди на термін, визначений таким ордером.

6.2. Право особистого земельного сервітуту виникає після державної реєстрації цього Договору.
6.3. Сервітуарій на підставі отриманого Ордера на розміщення ТС укладає договір (угоду) на проведення робіт з вста�

новлення ТС з підприємством, установою або організацією, що має дозвіл (ліцензію) на проведення такого виду робіт.
6.4. Протягом 10 днів з моменту складення акта Сервітуарій подає копію останнього до Єдиного оператора — КП "Київ�

ське інвестиційне агентство" (код ЄДРПОУ 21655857).
6.5. Фактичне користування правом особистого земельного сервітуту розпочинається з дня складення та підписання ак�

та.
6.6. Встановлення особистого земельного сервітуту щодо Земельної ділянки погоджено з постійним користувачем Зе�

мельної ділянки —__________________________________________________________________________________________________________.

7. Умови використання та обмеження щодо використання земельної ділянки
7.1. Розпорядник закріплює за Сервітуарієм прилеглу до ТС територію, благоустрій якої здійснює Сервітуарій, відповід�

но до Положення "Про порядок розміщення тимчасових споруд у м. Києві" та Правил благоустрою міста Києва.
7.2. Площа та межі прилеглої до ТС території визначаються паспортом прив'язки.
7.3. Витрати на здійснення благоустрою території, яка закріплена за Сервітуарієм, здійснюються за рахунок Сервітуарія.
7.4. Цей Договір не є договором оренди земельної ділянки чи будь�яким іншим договором користування земельною ді�

лянкою та не дає Сервітуарію права на використання земельної ділянки, окрім права особистого земельного сервітуту.
7.5. Способом обтяження Земельної ділянки є встановлене на підставі цього Договору право Сервітуарія на обмежене

платне користування чужою земельною ділянкою для розміщення ТС.
7.6. Межі поширення права особистого земельного сервітуту встановлені в землевпорядній документації та паспорті�

прив'язці.
7.7. Сервітуарію на підставі цього Договору надаються такі обмежені права щодо Земельної ділянки:
7.7.1. Встановлення, розміщення та експлуатація ТС.
7.7.2. Проведення благоустрою.
7.7.3. Зберігання межових знаків.
7.8. Сервітуарій зобов'язаний забезпечити збереження стану Земельної ділянки відповідно до законодавства.

8. Умови повернення земельної ділянки
8.1. Після припинення чинності цього договору Сервітуарій повертає Розпоряднику земельну ділянку у стані, не гіршо�

му порівняно з тим, у якому він її одержав.
8.2. Розпорядник у разі погіршення корисних властивостей Земельної ділянки, пов'язаних зі зміною її стану, має право

на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодуван�
ня збитків, спір розв'язується у судовому порядку.

9. Права та обов'язки Сторін
9.1. Розпорядник має право вимагати від Сервітуарія:
— використання земельної ділянки згідно з цим Договором;
— дотримання місцевих правил забудови та Положення "Про порядок розміщення тимчасових споруд у м. Києві";
— своєчасного внесення плати;
— дострокового розірвання цього Договору;
— відшкодування збитків, в тому числі не отриманих доходів, відповідно до законодавства у разі розірвання цього Дого�

вору.
9.2. Розпорядник зобов'язаний:
— не вчиняти дій, які б перешкоджали Сервітуарію здійснювати обмежене користування земельною ділянкою відповідно

до цього Договору.
9.3. Сервітуарій має право:
— здійснювати обмежене користування земельною ділянкою з дотриманням вимог законодавства України та умов цього

Договору;
— у разі розірвання цього Договору за погодженням сторін має право вимагати відшкодування нанесених збитків відпо�

відно до законодавства;
— після закінчення терміну, на який було укладено цей Договір, за умови належного виконання обов'язків відповідно до

умов цього Договору, Сервітуарій має за інших рівних умов переважне право на поновлення Договору;
— після закінчення терміну дії Договору звернутися до Розпорядника з клопотанням щодо продовження терміну дії цьо�

го Договору та укладення додаткової угоди.
9.4. Сервітуарій зобов'язаний:
— не зводити будь�які житлові, виробничі, культурно�побутові та інші будівлі і споруди;
— проводити (за необхідності, але не менше одного разу на рік) відновлення зовнішнього вигляду ТС згідно з паспортом

прив'язки ТС;
— проводити благоустрій закріпленої та прилеглої до ТС території;
— приступати до обмеженого користування Земельною ділянкою в термін, встановлений цим Договором, та після скла�

дення акта встановлення особистого земельного сервітуту та державної реєстрації Договору;
— використовувати Земельну ділянку відповідно до її цільового призначення та умов цього Договору;
— своєчасно вносити плату;
— забезпечити вільний доступ до Земельної ділянки та прилеглої території представнику контролюючих органів;
— звільнити Земельну ділянку та відновити її стан та стан прилеглої території до такого, який є придатними для подаль�

шого використання земельної ділянки та прилеглої території, після припинення дії цього Договору;
— у термін, встановлений законодавством, звітувати перед податковими органами району за місцем розташування Зе�

мельної ділянки про здійснення Плати;
— забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, що

знаходяться в межах Земельної ділянки;
— звільнити Земельну ділянку повністю або частково у випадку відзиву Ордера на розміщення ТС;
— у п'ятиденний термін після державної реєстрації договору надати копію цього Договору до районного податкового ор�

гану за місцем розташування Земельної ділянки;
— дотримуватися вимог Положення "Про порядок розміщення тимчасових споруд у м. Києві";
— провести державну реєстрацію цього Договору в порядку, передбаченому законодавством;
— після закінчення, припинення Договору припинити користуватися Земельною ділянкою та прилеглою територією та

звільнити їх від ТС;
— не користуватися правом особистого земельного сервітуту без одержання Ордера на розміщення ТС;
— забезпечити виконання рішень Київської міської ради "Про заходи щодо впорядкування тютюнокуріння в м. Києві" від

18.09.2008 № 246/246, "Про впорядкування продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів в міській торговельній мере�
жі" від 25.12.2008 № 929/929, "Про затвердження міської комплексної програми протидії зловживанню алкоголем та розпов�
сюдженню наркотиків у м. Києві на 2009�2013 рр." від 09.07.2009 № 769/1825, "Про заборону продажу алкогольних, слабо�
алкогольних напоїв, пива та тютюнових виробів, розміщення комп'ютерних та інтернет�клубів на території закладів охорони
здоров'я комунальної власності в м. Києві" від 09.09.2009 № 770/1826;

— не передавати будь�яким способом права за Договором третім особам. 
9.5. Сторони також мають інші права і несуть інші обов'язки, визначені законодавством України.

10. Ризик випадкового знищення або пошкодження земельної ділянки чи її частини
10.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження земельної ділянки чи її частини несе Сервітуарій.

11. Страхування земельної ділянки
11.1. Сторони домовилися про те, що Сервітуарій має право застрахувати земельну ділянку, визначивши страховий ри�

зик та умови страхування на власний розсуд.
11.2. У разі настання страхового випадку за укладеним Сервітуарієм договором страхування, вигодонабувачем є Розпо�

рядник.

12. Зміна умов договору та припинення і поновлення Договору
12.1. Всі зміни та/або доповнення до цього Договору вносяться за згодою сторін, крім випадків, прямо передбачених цим

Договором.
12.2. Цей Договір набуває чинності після підписання його сторонами та його державної реєстрації.
12.3. Витрати, пов'язані з внесенням зміни та/або доповнення до цього Договору, планує Сервітуарій.
12.4. Договір припиняється в разі:
— закінчення терміну, на який його було укладено;
— викупу Земельної ділянки для суспільних потреб та примусового відчуження Земельної ділянки з мотивів суспільної не�

обхідності в порядку, передбаченому законодавством;
— ліквідації юридичної особи Сервітуарія;
— взаємної згоди сторін;
— не внесення плати за встановлення особистого земельного сервітуту протягом більше двох і більше місяців;
— невикористання встановленого права особистого земельного сервітуту протягом 12 і більше місяців;
— через один місяць після закінчення терміну дії Ордера на розміщення ТС, якщо інше не передбачено Положенням "Про

порядок розміщення тимчасових споруд у м. Києві";
— на інших підставах, передбачених Положенням "Про порядок розміщення тимчасових споруд у м. Києві" та законодав�

ством;
— за рішенням суду в порядку, встановленому законом.
12.5. Припинення цього Договору не потребує укладення додаткової угоди. Договір вважається розірваним з моменту

прийняття Розпорядником відповідного рішення, якщо інше не встановлено рішенням (крім припинення за взаємною зго�
дою сторін).

12.6. Після припинення Договору припиняється користування Земельною ділянкою та прилеглою територією та звільняє�
ться від ТС.

12.7. Будь�яке використання Сервітуарієм Земельної ділянки для розміщення ТС після припинення Договору не допуска�
ється та вважається порушення прав Розпорядника.

12.8. Поліпшення стану Земельної ділянки, проведені Сервітуарієм, відшкодуванню не підлягають.
12.9. Після закінчення терміну, на який було укладено цей Договір, Сервітуарій, за умови належного виконання своїх обо�

в'язків, має за інших рівних умов переважне право на поновлення Договору. У цьому разі Сервітуарій повинен не пізніше,
ніж за 3 (три) місяці до закінчення терміну дії Договору, повідомити письмово Розпорядника про намір продовжити його дію.

12.10. У разі поновлення Договору на новий термін його умови можуть бути змінені за згодою сторін.
12.11. У випадку розірвання, припинення, визнання недійсним цього Договору не припиняються і залишаються в силі ті

умови та положення Договору, які стосуються наслідків його розірвання, припинення, визнання недійсним, припинення ви�
користання Земельної ділянки для розміщення ТС, сплати сум заборгованостей, штрафів, збитків, які мали місце під час дії
Договору.

12.12. Термін дії цього Договору може бути продовжено виключно шляхом підписання додаткової угоди в порядку, пе�
редбаченому цим Договором.

13. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання Договору та вирішення спорів
13.1. У разі невиконання своїх зобов'язань за цим Договором сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором

та законодавством.
13.2. У разі встановлення (будівництва) на земельній ділянці для розміщення ТС капітальної будівлі (споруди) Сервітуарій

сплачує на користь Розпорядника штраф у розмірі 100 (ста) Плат.
13.3. У разі невиконання Сервітуарієм умов цього Договору та обов'язків, передбачених законодавством України, Дого�

вір може бути достроково розірваний.
13.4. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення ста�

лося не з її вини.
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Додаток № 2 
до рішення Київської міської ради 

від 28 жовтня 2010 року № 176/4988

ПРОТОКОЛ №___

про адміністративне правопорушення
"___"__________20_ р.
м. Київ

Я, ___________________________________________________________________________________________________________________________)
(посада особи, яка складає протокол)

______________________________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

склав цей протокол на
______________________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові фізичної чи посадової особи)

За адміністративне правопорушення, яке полягає в нижченаведеному: місце скоєння правопорушення:
_____________________________________________________________________________________________________________________________
час скоєння або виявлення правопорушення:
______________________________________________________________________________________________________________________________
суть правопорушення:
______________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________, чим порушені вимоги  статті 152 Кодексу України про адміністративні пра�

вопорушення, пункт(и)_________ Правил благоустрою м. Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від________
№__________.

Відомості про особу, на яку складено протокол:

Прізвище, ім'я та по батькові
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Місце проживання та реєстрації
______________________________________________________________________________________________________________________________

Міський чи мобільний номер телефону
______________________________________________________________________________________________________________________________

Посада, місце роботи
______________________________________________________________________________________________________________________________

Юридична адреса місця роботи, робочий телефон
______________________________________________________________________________________________________________________________

Документ, який посвідчує особу (паспорт, посвідчення тощо)
______________________________________________________________________________________________________________________________

Відомості про свідків і потерпілих (прізвище та ініціали, адреса їх проживання)
__________________________________________________________________

Ордер на розміщення тимчасової споруди №____ від_____________року (зазначається у випадку складення протоколу про
адміністративне правопорушення щодо власника (користувача) тимчасової споруди (малої архітектурної форми)

Пояснення особи, на яку складено протокол:
Я,
______________________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)
ознайомлений(на) з протоколом і по суті його пояснюю нижченаведене:
______________________________________________________________________________________________________________________________

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, від пояснень щодо порушення, вказаного в цьому прото�
колі, відмовляється:

______________________________________________________________________________________________________________________________

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право: ознайомлюватися з матеріалами справи, да�
вати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання, користуватися юридичною допомогою адвоката та фахівця у галу�
зі права, користуватися послугами перекладача, оскаржити постанову по справі.

Зі змістом ст. 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення ознайомлений(на).

Підпис особи, на яку складено протокол
___________________________________________
Підпис посадової особи, на яку складено протокол
___________________________________________
Тел. ______________________________________

Заст пни місь о о олови — се ретар Київради О. Дов ий

Додаток № 3
до рішення Київської міської ради

від 28 жовтня 2010 року № 176/4988

КЛОПОТАННЯ
ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ

Відповідно до Земельного кодексу України прошу надати дозвіл на розроблення документації із землеустрою.
Відомості про земельну ділянку:
Місце розташування (адреса)
______________________________________________________________________________________________________________________________

орієнтовний розмір
______________________________________________________________________________________________________________________________

цільове призначення
______________________________________________________________________________________________________________________________

Із Тимчасовим порядком передачі (надання) земельних ділянок в користування та у власність в м. Києві, затвердженим
рішенням Київської міської ради від___________№__________, ознайомлений.

До клопотання (заяви) додаються:
______________________________________________________________________________________________________________________________
— викопіювання з кадастрового плану міста;
______________________________________________________________________________________________________________________________
— графічний матеріал (в масштабі 1:2000) з позначеним бажаним місцем розташування земельної ділянки з її орієнтов�

ними розмірами;
______________________________________________________________________________________________________________________________
— засвідчена нотаріально письмова згода землекористувача (землевласника) на вилучення (викуп) земельної ділянки (її

частини) із зазначенням розмірів передбаченої для вилучення (викупу) земельної ділянки та умов її вилучення (викупу) (у
разі необхідності вилучення (викупу) земельної ділянки) або засвідчена нотаріально письмова згода землекористувача (зем�
левласника) на встановлення сервітуту за договором особистого сервітуту без зміни цільового використання)

* Перелік інших документів, які додано до клопотання, наведено на звороті клопотання
_______________________________________
П. І. Б. керівника юридичної особи
___________________________
Печатка юридичної особи
___________________
Підпис

* Продовження переліку документів, доданих до клопотання (заяви):
______________________________________________________________________________________________________________________________

— документи щодо правового статусу будівель чи споруд, якщо такі розташовані на земельній ділянці;
______________________________________________________________________________________________________________________________

— копії документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою (за наявності);
______________________________________________________________________________________________________________________________

— копії рішень уповноважених органів про передачу (надання) земельної ділянки в користування або довідка Головного
управління містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) про відсутність в архіві документів щодо відведення відповідної земельної ділянки;

______________________________________________________________________________________________________________________________

— висновок Головного управління містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) щодо можливості встановлення тимчасової споруди, укладення договору особистого сервітуту
(при намірі укласти такий договір);

______________________________________________________________________________________________________________________________

— засвідчені копії установчих документів, свідоцтва про державну реєстрацію
юридичної особи.
Підтверджую, що до клопотання (заяви) документи додано у повному складі.
______________________________________________________________________________________________________________________________

П. І. Б. керівника юридичної особи
________________
підпис

Заст пни місь о о олови — се ретар Київради О. Дов ий

Додаток № 4 
до рішення Київської міської ради 

від 28 жовтня 2010 року № 176/4988

Юридична особа
______________________________________________________________________________________________________________________________
(фізична особа) (назва юридичної особи або П. І. Б. фізичної особи)

Адреса земельної ділянки
______________________________________________________________________________________________________________________________

Вид права на землю, термін
______________________________________________________________________________________________________________________________
(постійне користування, оренда, встановлення сервітуту (права на обмежене користування), термін оренди)

Цільове призначення земельної ділянки
______________________________________________________________________________________________________________________________

Відповідно до Земельного кодексу України, Порядку передачі (надання) земельних ділянок в користування та у власність
в місті Києві, затвердженого

рішенням Київради від___________№_______, та на підставі позитивного висновку постійної комісії Київради з питань зе�
мельних відносин, містобудування та архітектури (протокол №________від___________)

______________________________________________________________________________________________________________________________
(назва юридичної особи або П. І. Б. фізичної особи) 

______________________________________________________________________надається згода на розроблення документації із зем�
леустрою щодо земельної ділянки за адресою:

______________________________________________________________________________________________________________________________
(адреса земельної ділянки)

у______________________________________________________районі м. Києва орієнтовною площею___________________________га у
межах, зазначених у додатку до цієї згоди.

Ця згода дає право звертатися із замовленням на розроблення документації із землеустрою до організацій, які мають
відповідні дозволи (ліцензії) на виконання робіт із землеустрою.

Втрати і збитки
______________________________________________________________________________________________________________________________

(назва юридичної особи або П. І. Б. фізичної особи)
внаслідок відмови Київської міської ради у передачі (наданні) земельної ділянки у користування є власним ризиком
______________________________________________________________________________________________________________________________

(назва юридичної особи або П. І. Б. фізичної особи)

і Київською міською радою не відшкодовуються".

Заст пни місь о о олови — се ретар Київради О. Дов ий

Місце 
для реєстраційних 

позначок

ДОЗВІЛ
на розроблення до ментації із земле строю

Місце 

для реєстраційних 

позначок

Київсь а місь а рада
м. Київ, в л. Хрещати , 36

назва юридичної особи

місцезнаходження юридичної особи

адреса для лист вання, телефон

13.5. Усі спори, пов'язані із виконанням умов цього Договору, вирішуються судами України при неможливості досудово�
го врегулювання спорів, що виникають при виконанні умов цього Договору.

14. Прикінцеві положення
14.1. Цей Договір укладено у чотирьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться у Роз�

порядника, другий — у Сервітуарія, третій — в Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації), четвертий — у нотаріуса.

14.2. Усі витрати щодо оформлення та державної реєстрації цього договору несе Сервітуарій.
14.3. Невід'ємними частинами Договору є:
14.3.1. Рішення міської ради від___________№______________;
14.3.2. Кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених і

зареєстрованих у відповідному порядку земельних сервітутів.
14.3.3. Акт встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
14.3.4. Довідка про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.
14.3.5. Висновок щодо можливості розміщення ТС та можливості укладення договору особистого сервітуту.
14.3.6. Паспорт прив'язки ТС.
14.3.7. Рішення Київської міської ради №________від " "_______20__року.
14.3.8. Згода постійного користувача Земельної ділянки (за його наявності).
14.3.9. Акт встановлення особистого земельного сервітуту.

15. Підписи та реквізити сторін

Розпорядник Сервітуарій
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Дніпровсь
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 14.30
роз�лядатиметься
 цивільна
 справа
 за
 позовом
Фіщ��
 Тетяни
 Іванівни
 до
Б�бнової
О�сани

Валеріївни
про
визнання
особи
та�ою,
що
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право
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Кошиця,
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�абінет
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С�ддя
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ламнихо�олошеньвідповідаєре
ламодавець.Ре
ламадр�
�єтьсямовоюори�інал�

хрещатик
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Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. 
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Правила
с до

Гральне поле 9
на 9 літино . Поле
розділене на вад-
рати 3 на 3. На по-
чат ри відома
певна іль ість
цифр. Спочат —
заповнити всі по-
рожні літин и циф-
рами від 1 до 9 за
та ими правилами:
1. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

ряд .
2. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

стовпчи .
3. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

вадраті.
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Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 
2 ëþòîãî

ОВНИ, милі, привабливі, добро-
зичливі, і за охати в себе вам ле -
о. Всі, в о о серце страждає за
висо ими поч ттями, отові впас-
ти до ваших ні , о орн ти ніжністю
і т рботою. Та все ж не все та
просто: я що жін и отові в запалі
бажань з оловою пірн ти в навіже-
ні захоплення, то чолові ам влас-
тивий здоровий л зд. Розпилюва-
тися на ле і флірти вони не мають
намір , лише пані з ар’єрним ста-
т сом і при рошах мож ть стати
йо о оролевою. Чар йте шефиню,
тоді не промахнетеся з вибором!
ТЕЛЬЦІ, ар’єрний марафон

розпалі. Милі пані, не проспіть с-
піх, в лючайте шалений ент зіазм
і — вперед! Охм ряйте (неорди-
нарно) шефа — він не встоїть, і о-
товий допомо ти вам водр зити
стя перемо и на сл жбовом олім-
пі. Тіль и не заб дьте модно одя -
н тися. А ось чолові и не налашто-
вані втрачати олови і отові діли-
тися любов’ю тіль и з принцесою,
я а відповідає ідеал — пра тич-
ною, розс дливою, з хорошими ді-
ловими я остями і висо им соці-
альним стат сом.
БЛИЗНЯТА, милі жін и, ви вра-

жатимете і хвилюватимете при-
хильни ів ори інальним мислен-
ням, ваші ч дасії, б дь-я і д рощі
розч лено сприйматим ть, при ра-
сивши їх чарівністю і запаливши
пристрастю бажання. А ось силь-
ної половини все навпа и. Їм імпо-
н ють пані роз мні, розс дливі, ав-
торитетні, я их потрібно дома ати-
ся, дов о і наполе ливо за ними
впадати, щоб завоювати симпатію.
Саме вони повинні стати призом
долі і надихн ти на еройсь і под-
ви и... одночасно позбавивши від
омпле сів, що тя н ться з арміч-
но о мин ло о.
РАКИ, чарівні Ра ині, сп стіться

на землю! Нині вам не варто за-
надто вірити бла овірном і споді-
ватися на те, що він беззапереч-
но і оперативно ви онає все те,
що наобіцяв. Швидше за все, це
виявиться міфом, аз ами, фан-
тасти ою — чим зав одно, тіль и
не правдою. А ось чолові ам вар-
то зайнятися сім’єю! Не витріщай-
теся на інших. Ваша партнер а та-
а чарівна, що ніхто не в силах її
затьмарити. Тож охайте одне од-
но о, збері айте вірність, ваш

шлюб має стати зраз ом для ото-
ч ючих!
ЛЕВИ, терміново займіться по-

ш ами своєї половин и (або вос-
ресіть з аслі стос н и), без я ої
далі жити не можна! Доро і Леви-
ці, хоча план а вимо до партнера
вас надхмарна, але і зниж вати її

не можна, іна ше шлюб зазнає ви-
проб вань. Визначайтеся з претен-
дентами і дійте, час працює на вас!
А ось чолові и мож ть дося ти спі-
х і в сім’ї, і за р тити сл жбовий
роман. Кадріть оле , але з дале-
им прицілом, вона допоможе вам
триматися на ар’єрном троні.
ДІВИ, не бійтеся просити виба-

чення охано о, навіть я що не
відч ваєте за собою он ретної
провини. Постарайтеся б ти ма -
симально щирими і по айтеся
всіх своїх ріхах, навіть найсмішні-
ших і іпотетичних. Він зрадіє і б -
де задоволеним, а в рез льтаті ва-
ші стос н и матим ть бла одатний
поштовх. А ось сильній статі доля
при от вала чаш розва . Пийте її,
насолодж йтеся ароматом задово-
лень. Утім, незатреб вана любов-
на пристрасть вихлюпнеться ро-
з мно і навіть із розрах н ом на
ідний об’є т, адже ви вмієте три-
мати себе в зді, а це риси справж-
ньо о чолові а, я і нині д же цін ю-
ться!
ТЕРЕЗИ, чолові и, найбільша

любов не варта то о, щоб р йн ва-
ти ч же щастя, ламати ч жі поч т-
тя, розбивати ч ж аз . Том , я -
що ероїня ваших романтичних ма-
рень же є ероїнею чийо ось ро-
ман , десять разів под майте,
перш ніж зважитися її відбивати.
Чи варта ра свіч?.. А ось леді на-
лаштовані революційно і отові йти
на шт рм обранця, отрий сподо-
бався, попри с вор мораль, осмі-
люйтеся, адже джин охання пови-
нен вирватися назовні!
СКОРПІОНИ, навіть я що цей

світ на ад ватиме хит ий човен,
що потрапив шторм, один лише
олос охано о чолові а зможе
втихомирити хвилі, вітер і пере-
творити нещасне с денце на на-
дійний лайнер. А вже я що він опи-
ниться пор ч... не підведіть і дове-
діть, що отові розділити всі радо-
щі і печалі навпіл. А ось лицарям
ш ати пасію дале о не треба. Во-
на живе (працює, навчається) по-

р ч, незримо прис тня вашій
а рі. Лише ширше роз рийте очі
серця — її вірт альний образ
матеріаліз ється!
СТРІЛЬЦІ, чолові и, я що хоче-

те чо ось домо тися від оханої,
доведеться по ратися в заїжджен
платів , повторюючи раз раз од-
не й те саме. Тіль и не заб вайте,
що ваша мета — отримати від по-
ловин и я есь бла о, я е вона чо-
м сь наполе ливо не хоче вам да-
вати, а не ініціювати чер ов свар-
. А ось Стрільчихи-амазон и

одержимі д хом свободи, що
п’янить. Солод ий хміль романтич-
них прерій личе і надихає на по-
ш и нових захоплень. Піддайтеся
йом , іна ше незатреб вана енер-
ія спопеліє марно!
КОЗОРОГИ, вам призначено

перевтілитися в принца на білом
оні і довести оханій, що ви —
єдиний і неповторний, здатний до-
вести всьом світ і собі зо рема,
що вона ідна та о о щастя, я ва-
ша любов, і повинна це повністю
свідомити. А ось Козоро ам-пан-
нам нічо о ні ом доводити не
треба. Тотальний е оїзм заохоч є-
ться долею. Живіть собі на втіх ,
п рхайте безт рботним метели-
ом і змінюйте авалерів на свій
сма !
ВОДОЛІЇ, жін и, ви та пре рас-

ні своєм романтичном навіжен-
стві! Не пра ніть чинити за прави-
лами, ер ючись ч жими повчання-
ми, моральними стереотипами со-
ці м , адже це н дно. І позбавить
вас природної харизми, при є і
зв’яже по р ах і но ах. Дійте від-
повідно до вн трішньо о імп льс ,
він найправильніший. А ось сильній
статі варто зменшити запал: до вас
із армічно о мин ло о на рян ть
давні охан и, з ними і “розсьор-
б йте аш ”, перевихов йте Е о і
віддавайте любовні бор и.
РИБИ, чолові и, я що вас є

безвідмовна бойова подр а, з
я ою пощастить і в справах дося -
ти спіх , й інтимом натішитися,
це означає, що все ч дово, дер-
зайте! А ось жін ам доведеться
несолод о (долаються армічні пе-
реш оди), партнерсь і стос н и
можна назвати лише с мним сло-
вом “співісн вання”. Ви терпите
одне одно о і насил стрим єте-
ся, щоб не висловити половинці
все те невтішне, що відч ваєте,
д маєте. Але це до певно о час ,
ритична маса на ромаджено о
може виб хн ти в б дь-я мить,
а що потім... Моліться Всевишньо-
м і прохайте не залишати вас без
йо о допомо и

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА, астроло

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà òèæäåíü (6 — 12 ëþòîãî)

Âåñíà ñåðåä çèìè
Ïî÷óòè ñï³â ð³çíîìàí³òíèõ ïòàõ³â 
ìîæíà íàðàç³ ó Áóäèíêó ïðèðîäè

Ãàëèíà ÏÎÐÒÍßÃ²ÍÀ
“Õðåùàòèê”

Київсь ий місь ий Б ди-
но природи запрош є
сіх охочих на вистав
птахів “Співочі та де ора-
тивні птахи”. В е спозиції
представлено 20 видів,
за алом до сотні птахів,
серед я их ні альні іб-
риди, виведені иївсь ими
любителями пернатих.
Найбільший птах — бла о-
родний афри ансь ий па-
п а, я ий міє оворити.

Ç 3 äî 6 ëþòîãî Êè¿âñüêèé ì³ñü-
êèé Áóäèíîê ïðèðîäè ïðåçåíòóº
ïåðøó â íîâîìó ðîö³ âèñòàâêó
ïåðíàòèõ íà áàç³ ñåêö³¿ “Ñï³âî÷³
òà äåêîðàòèâí³ ïòàõè”. Åêñïîçè-
ö³þ ñòàíîâëÿòü 20 âèä³â, çàãàëîì
ìàéæå ñîòíÿ ïòàõ³â ç êîëåêö³é
ïòàõ³âíèê³â Êèºâà òà îáëàñò³.

Äî óâàãè â³äâ³äóâà÷³â àìàäèíè,
ïàïóãè, êàíàðêè, àñòðèëüäè ê³ëü-
÷àñòèé, î÷åðåòÿíèé, çîëîòîãðó-
äèé, òêà÷èê âîãíèñòèé, ãîðîáåöü
çîëîòèé, ãîðëèöÿ ä³àìàíòîâà òà
ã³áðèäè, ïðåäñòàâëåí³ âïåðøå ó
ªâðîï³.

“Ó êë³òêó äîáèðàþòü ê³ëüêà ñà-
ìîê ³ ñàìö³â ³íøèõ âèä³â, á³ëÿ íèõ
ñòàâëÿòü â³äåîêàìåðó, ùîá çíàòè,
õòî ç êèì ñïàðóâàâñÿ. Ïðîöåñ âè-

ðîùåííÿ ã³áðèä³â ïîòðåáóº áàãà-
òî ÷àñó, ³íêîëè äî òðüîõ ðîê³â”,—
ðîçïîâ³äàº ãîëîâà ñåêö³¿ “Ñï³âî-
÷³ òà äåêîðàòèâí³ ïòàõè” ïðè Áó-
äèíêó ïðèðîäè Â³òàë³é Âàñèëåí-
êî. Ñàìå â³í ïðåäñòàâèâ äëÿ âè-
ñòàâêè ã³áðèä ùèãëèêà ç êàíàð-
êîþ, àìàä³þ òðàâ’ÿíó ãîñòðîõâîñ-
òó ³ ä³àìàíòîâó (ìóòàö³¿).

Îêð³ì òîãî, íà âèñòàâö³ ìîæíà
ïðèäáàòè âïîäîáàíó ïòàøå÷êó.
Ö³íà çàëåæèòü â³ä ðîçì³ðó òà âè-
äó ïåðíàòîãî äðóãà — â³ä 50 ãðè-
âåíü ³ äî 16 òèñÿ÷ ãðèâåíü (ñò³ëü-
êè êîøòóº äâîêîëüîðîâèé áëàãî-
ðîäíèé àôðèêàíñüêèé ïàïóãà,
êîòðèé óì³º ãîâîðèòè). Äî ïîñëóã
â³äâ³äóâà÷³â åêñïîçèö³¿ òàêîæ áåç-
ïëàòí³ êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü óò-
ðèìàííÿ ð³çíèõ ïåðíàòèõ ó äî-
ìàøí³õ óìîâàõ.

Ãîñïîäàð âèñòàâêîâèõ ñìóãàñ-
òèõ ïàïóã (÷åõ³â), ÿê³ ïðèâàáëþ-
þòü ñâîºþ ð³çíîáàðâí³ñòþ, ðîçïî-
â³äàº, ùî ö³ ïòàõè, ÿê àëüòåðíà-
òèâà æàêî — çíà÷íî äåøåâø³ é
ìîæóòü ðîçìîâëÿòè. “Ó ìåíå º äî
ï³âñîòí³ òàêèõ ïàïóã ð³çíèõ êî-
ëüîð³â, îäíàê ÷åðåç òå, ùî â îä-
í³é êë³òö³ ¿õ ñèäèòü ê³ëüêà, âîíè
íå ðîçìîâëÿþòü. Ùîá íàâ÷èòè
öüîìó, ïòàøåíÿ ñàäÿòü â îêðåìó
êë³òêó, òîä³ âîíî ïîñòóïîâî îïà-
íîâóº ìîâó”, — ðîçïîâ³äàº Ñåðã³é.

Âèñòàâêà ïðàöþº ç 12:00 äî
18:00 çà àäðåñîþ: âóëèöÿ Ðîãí³-
äèíñüêà, 3. Âàðò³ñòü êâèòêà — 10
ãðèâåíü, à äëÿ øêîëÿð³â, ñòóäåí-
ò³â òà ïåíñ³îíåð³â — 5 ãðèâåíü

В е спозиції «Співочі та де оративні птахи» найбільше представлено пернатих
з родини пап
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