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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про внесення змін та доповнень до рішення Київської
міської ради від 21.05.2009 № 462/1518

Рішення Київської міської ради № 36/6252 від 22 вересня 2011 року

Відповідно до Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, законів України "Про приско�
рений перегляд регуляторних актів, прийнятих посадовими особами місцевого самоврядування", "Про міс�
цеве самоврядування в Україні", "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про столицю України — міс�
то�герой Київ", з метою забезпечення вирішення питань з встановлення сервітуту (права на обмежене ко�
ристування земельними ділянками) Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від 21.05.2009

№ 462/1518 "Про запровадження принципів організаційної єдності

видачі дозволів на розміщення тимчасових споруд":

1.1. У преамбулі рішення слова та цифри "Правил забудови міс+

та Києва", затверджених рішенням Київської міської ради від

27.01.2005 № 11/2587" виключити.

2. У Положенні про порядок розміщення тимчасових споруд у 

м. Києві, затвердженому рішенням Київради від 21.05.2009

№ 462/1518 "Про запровадження принципів організаційної єдності

видачі дозволів на розміщення тимчасових споруд" (зі змінами та

доповненнями):

2.1. Слова "Про планування і забудову території" замінити сло+

вами "Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".

2.2. Слова "Тимчасова споруда (мала архітектурна форма)" за+

мінити словами "Тимчасова споруда торговельного, побутового, со+

ціально+культурного чи іншого призначення для здійснення підпри+

ємницької діяльності" у відповідних відмінках.

2.3. Підпункт 2.1 пункту 2 викласти у такій редакції:

"2.1. Тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально+

культурного чи іншого призначення для проведення підприємниць+

кої діяльності — одноповерхова споруда, що виготовляється з по+

легшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, ви+

значених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і

споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту".

2.4. Підпункт 2.3 пункту 2 викласти у такій редакції:

"2.3. Висновок щодо можливості розміщення ТС та можливості

встановлення сервітуту (укладення договору особистого сервітуту) —

документ, виданий Головним управлінням містобудування та архі+

тектури, в якому визначені умови розміщення ТС, адреса ТС та який

є підставою для розробки документації для встановлення сервітуту

(укладення договору особистого сервітуту)".

2.5. Підпункт 2.5 пункту 2 викласти в такій редакції:

"2.5. Декларація про наміри — документ, який підписується та по+

дається заявником до Головного управління містобудування та ар+

хітектури, що засвідчує наміри замовника усунути недоліки щодо

дозвільної документації на розміщення тимчасової споруди для от+

римання відмітки з метою продовження терміну на усунення зазна+

чених у приписі Головного управління контролю за благоустроєм не+

доліків до трьох днів з моменту реєстрації декларації".

2.6. Підпункт 2.6 пункту 2 викласти в такій редакції:

"2.6. Ордер на розміщення ТС — контрольний документ, за фор+

мою згідно з додатком № 1 до цього Положення, яким визначаєть+

ся функціональне призначення ТС та який засвідчує внесення даних

про тимчасову споруду в базу даних тимчасових споруд".

2.7. У підпункті 2.14 пункту 2 слова "дозвільних процедур, інших"

виключити.

2.8. Пункт 2 доповнити підпунктами 2.15, 2.16 та 2.17 такого

змісту: 

"2.15. Дозвільний центр — робочий орган Київської міської дер+

жавної адміністрації, в якому представники місцевих дозвільних ор+

ганів та державний адміністратор діє за принципом організаційної

єдності щодо видачі документів дозвільного характеру, переоформ+

лення, видачі дублікатів, анулювання документів дозвільного харак+

теру.

2.16. Принцип організаційної єдності — принцип, згідно з яким

видача документів дозвільного характеру (переоформлення, видача

дублікатів, анулювання) суб'єктам господарювання здійснюється в

дозвільному центрі шляхом взаємодії представників дозвільних ор+

ганів, що забезпечується державним адміністратором у порядку,

встановленому Законом України "Про дозвільну систему у сфері гос+

подарської діяльності.

2.17. Паспорт вулиці — документ, який включає інформацію про

інженерно+транспортну інфраструктуру, об'єкти будівництва, бла+

гоустрій території, дані моніторингу з планом робіт та іншу інфор+

мацію, яка має вноситися до містобудівного кадастру, щодо вико+

ристання відповідного проспекту, вулиці, площі, бульвару, провул+

ку міста Києва, визначає та регламентує питання розміщення еле+

ментів благоустрою, в тому числі схему розміщення тимчасових спо+

руд (ТС)".

2.9. У підпункті 3.5 пункту 3 слова "Інструкцією, щодо роботи БД

ТС, яка затверджується розпорядженням Київської міської держав+

ної адміністрації (далі — Інструкція про БД ТС)" замінити словами "По+

ложенням про електронну базу даних тимчасових споруд в м. Києві

(далі — Положення про БД ТС)".

2.10. У підпункті 4.1 пункту 4 слова "документом, який" заміни+

ти словами "документом, який дає право на розміщення та".

2.11. Пункт 4 доповнити підпунктами 4.6 та 4.7 такого змісту:

"4.6. У разі проведення Головним управлінням економіки та ін+

вестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь+

кої державної адміністрації) інвестиційного конкурсу щодо розмі+

щення зупинкових комплексів та плавзасобів, що розміщуються ста+

ціонарно для здійснення підприємницької діяльності, з метою визна+

чення переможців Головне управління містобудування та архітекту+

ри виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер+

жавної адміністрації) погоджує та видає відповідну документацію на

розміщення цих об'єктів.

4.7. У разі затвердження паспорта вулиці розташування тимча+

сових споруд здійснюється відповідно до схеми розміщення тимча+

сових споруд, яка є складовою цього паспорта".

2.12. Підпункт 5.1.1 пункту 5 викласти в такій редакції:

"5.1.1. Заявник, який має намір встановити ТС, звертається в до+

звільний центр до державного адміністратора із заявою до Голов+

ного управління містобудування та архітектури щодо можливості от+

римання Ордера на розміщення ТС із зазначенням інформації про

функціональне призначення, розміри, бажане місце розташування

ТС, спосіб вирішення земельного питання для розміщення ТС".

2.13. Підпункт 5.1.5 пункту 5 викласти в такій редакції:

"5.1.5. Для заявників, що бажають встановити сервітут (укласти

договір особистого сервітуту), Головне управління містобудування

та архітектури протягом 10 робочих днів надає Висновок щодо мож+

ливості розміщення ТС та можливості встановлення сервітуту (укла+

дення договору особистого сервітуту).

Висновок щодо можливості розміщення ТС та можливості вста+

новлення сервітуту (укладення договору особистого сервітуту) на+

дається для ТС, що передбачені схемою розміщення ТС, затвердже+

ної відповідним паспортом вулиці".

2.14. В абзаці першому підпункту 5.1.9 пункту 5 слова "подає до

Головного управління містобудування" замінити на слова "подає в

дозвільний центр до державного адміністратора".

2.15. В абзаці п'ятому підпункту 5.1.9 пункту 5 слово "Інструк+

цією" замінити словом "Положенням";

2.16. Пункт 5 доповнити підпунктом 5.1.13 в такій редакції:

"5.1.13. Всі ордери (тимчасові ордери) на розміщення тимчасо+

вих споруд реєструються у журналі реєстрації видачі ордерів".

2.17. У підпункті 5.2.3 пункту 5 слово "отримання" замінити сло+

вом "реєстрації".

2.18. Підпункт 5.2.5.2 пункту 5 викласти у такій редакції: "5.2.5.2.

Невиконання умов висновку".

2.19. Абзац перший підпункту 5.3.3 пункту 5 після слів "Ордера

на розміщення ТС" доповнити словами "(в тому числі Тимчасового

ордера на розміщення ТС)".

2.20. У підпункті 5.6.6 пункту 5 слово "Інструкції" замінити сло+

вом "Положення".

2.21. У підпункті 6.1 пункту 6 слово "Єдиним" виключити.

2.22. У підпункті 6.7 пункту 6 виключити слово "виключно".

2.23. У підпункті 7.4 пункту 7 слова "До ТС мас бути передбаче+

ний зручний під'їзд" замінити словами "ТС має встановлюватися з

урахуванням можливості зручного під'їзду".

2.24. У підпункті 7.7 пункту 7 слова "терміни, визначені в припи+

сі посадової особи контролюючого органу" замінити словами "вста+

новлені терміни".

2.25. У підпункті 7.8 пункту 7 слово "проводити" замінити сло+

вом "підтримувати".

2.26. У підпункті 7.11.1 пункту 7 слова "на дахах ТС і прилеглих

територіях" виключити.

2.27. Доповнити пункт 7 підпунктом 7.12:

"7.12. На дахах ТС забороняється складування тари, матеріалів,

різних конструкцій та відходів".

2.28. Розділ 9 Положення виключити.

2.29. Підпункт 10.1 пункту 10 викласти в такій редакції:

"10.1. Порядок провадження сезонної торгівлі (в тому числі роз+

міщення ТС під час проведення ярмарок, державних та місцевих

святкових, урочистих масових заходів на термін проведення таких

заходів, але не більше п'яти діб) визначається виконавчим органом

Київської міської ради (Київською міською державною адміністра+

цією)".

2.30. Підпункт 10.2 пункту 10 виключити.

2.31. Підпункт 11.1 пункту 11 після слів "комісії з питань розмі+

щення ТС" доповнити словами "районних в місті Києві державних

адміністрацій".

2.32. Підпункт 11.2 пункту 11 після слів "комісії з питань розмі+

щення ТС" доповнити словами "районні в місті Києві державні адмі+

ністрації".

2.33. Пункт 11 доповнити підпунктом 11.22 такого змісту:

"11.22. З метою своєчасного проведення аналізу розвитку сере+

довища міста Києва Головному управлінню контролю за благоуст+

роєм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер+

жавної адміністрації) щомісячно надавати Головному управлінню міс+

тобудування та архітектури — виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації) інформацію щодо

результатів проведеної роботи з питань впорядкування розміщення

ТС та іншу необхідну інформацію за формою, що затверджується

спільним наказом вищезазначених управлінь".

2.34. У пункті 12 слово "Вартість" замінити словом "Умови".

2.35. У підпункті 12.1 пункту 12 слова "плата за таким догово+

ром є істотною умовою" замінити словами "вартість та термін є іс+

тотними умовами такого".

2.36. У підпункті 12.2 пункту 12 слова "розраховується в поряд+

ку, затвердженому рішенням Київської міської ради" замінити сло+

вами "розраховується згідно з Методикою розрахунку розмірів пла+

ти за договорами особистого земельного сервітуту при встановлен+

ні (розміщенні) тимчасових споруд на території міста Києва, затвер+

дженою рішенням Київської міської ради".

2.37. У підпункті 13.6 пункту 13 слово "Підставами" замінити сло+

вами "У разі переоформлення дозвільної документації на розміщен+

ня ТС підставами".

2.38. Підпункт 13.8 пункту 13 доповнити реченням: "Опрацюван+

ня таких документів в тому числі здійснюється із залученням Єди+

ного оператора".

3. До Типової форми договору особистого земельного сервітуту

для розміщення тимчасової споруди (додаток № 3 до Положення про

порядок розміщення тимчасових споруд у м. Києві) внести такі змі+

ни:

3.1. У преамбулі слова "передачу земельної ділянки в обмежене

користування (сервітут)" замінити словами "встановлення сервіту+

ту".

3.2. По тексту слова "договір особистого сервітуту" у всіх відмін+

ках замінити на слова "встановлення сервітуту (укладення договору

особистого сервітуту)" у відповідних відмінках.

3.3. Підпункт 1.1 пункту 1 викласти у такій редакції:

"1.1. Тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально+

культурного чи іншого призначення для проведення підприємниць+

кої діяльності — одноповерхова споруда, що виготовляється з по+

легшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, ви+

значених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і

споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту".

3.4. В абзаці 4 підпункту 3.1 пункту 3 слово "цільове" замінити

на слово "функціональне".

3.5. Підпункти 3.2, 3.3 пункту 3 викласти у такій редакції:

"3.2. Підставою для встановлення особистого земельного серві+

туту є: Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж

земельної ділянки в натурі (на місцевості), рішення Київської міської

ради про встановлення сервітуту (права на обмежене користування)

щодо земельної ділянки для встановлення (розміщення) ТС.

3.3. Особистий земельний сервітут щодо Земельної ділянки вста+

новлюється для розміщення ТС площею________м2.

Функціональне призначення ТС визначається в ордері на розмі+

щення ТС, виданому згідно з Порядком розміщення тимчасових спо+

руд у м. Києві",— затвердженим рішенням Київської міської ради від

21.05.2009 № 462/1518".

3.6. У підпункті 5.2 пункту 5 слова "Порядком визначення варто+

сті особистого земельного сервітуту, затвердженим" замінити сло+

вами "методикою розрахунку розмірів плати за договорами особис+

того земельного сервітуту при встановленні (розміщенні) ТС на те+

риторії міста Києва, затвердженою".

3.7. Підпункт 5.3 пункту 5 доповнити словами "відповідно до гра+

фіка, який затверджується додатком до Договору".

3.8. Підпункт 6.1 пункту 6 виключити. У зв'язку з цим підпункти

6.2 — 6.6 вважати підпунктами 6.1 — 6.5.

3.9. У підпункті 6.3 пункту 6 слова "КП "Київське інвестиційне

агентство" (код ЄДРПОУ 21655857)" виключити.

3.10. Підпункт 6.5 пункту 6 виключити.

3.11. В абзаці 12 підпункту 9.4 пункту 9 слова "повністю або част+

ково" виключити.

3.12. Абзац 13 підпункту 9.4 пункту 9 виключити.

3.13. Абзац 3 підпункту 12.4 пункту 12 викласти у такій редак+

ції: "відведення земельної ділянки, щодо якої встановлено осо+

бистий земельний сервітут в порядку, передбаченому законодав+

ством".

3.14. Підпункт 14.1 пункту 14 викласти у такій редакції:

"Цей Договір укладено у трьох примірниках, що мають однакову

юридичну силу, один з яких знаходиться у Розпорядника, другий —

у Сервітуарія, третій — у Головному управлінні земельних ресурсів

виконавчого органу Київради (Київської міської державної адмініс+

трації)".

4. Внести зміни до рішення Київської міської ради від 28.10.2010

№ 176/4988 "Про деякі питання організаційної єдності з видачі ор+

дерів на розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм)",

а саме: викласти пункт 5 в такій редакції:

"5. Визначити Єдиним оператором з розміщення тимчасових спо+

руд (ТС) у м. Києві комунальне підприємство виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Ки+

ївсистемоменеджмент".

5. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської

ради "Хрещатик".

6. Встановити, що це рішення набирає чинності з 01.11.2011.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну

комісію Київради з питань земельних відносин, містобудування та

архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін та доповнень до рішення Київської
міської ради від 15.07.2004 № 457/1867

Рішення Київської міської ради № 38/6254 від 22 вересня 2011 року

Відповідно до Земельного кодексу України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні",
"Про землеустрій", враховуючи Закон України "Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих
посадовими особами місцевого самоврядування", з метою забезпечення вирішення питань із встановлен�
ня сервітуту (права на обмежене користування земельними ділянками) Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до Тимчасового порядку передачі (надання) земель+

них ділянок в користування або у власність у місті Києві, затвердже+

ного рішенням Київської міської ради від 15.07.2004 № 457/1867

"Про врегулювання процедури передачі в користування земельних

ділянок в м. Києві" (в редакції рішення Київської міської ради від

28.05.2009 № 547/1603) такі зміни та доповнення:

1.1. У пункті 1 статті 5 слова "або встановлення сервітуту (пра+

во на обмежене користування)" виключити.

1.2. Підпункт д) пункту 3 статті 1 доповнити абзацом такого змісту: 

"+ право на обслуговування споруд та об'єктів".

1.3. Абзац 12 статті 2 викласти в такій редакції:

"Технічна документація із землеустрою щодо складання докумен+

та, що посвідчує право користування земельною ділянкою,— вид до+

кументації із землеустрою, яка розробляється у разі надання (пере+

дачі) земельної ділянки, межі якої встановлені в натурі (на місцево+

сті), без зміни її цільового призначення, укладення договорів серві+

туту, при поновленні або внесенні змін до договорів оренди, а та+

кож якщо законодавством не вимагається розроблення проекту зем+

леустрою щодо відведення земельної ділянки".

1.4. Викласти пункт 2 статті 5 у новій редакції такого змісту:

"2. До заяви на одержання документа дозвільного характеру до+

даються:

— клопотання до Київської міської ради про надання дозволу на

розроблення документації із землеустрою із зазначенням виду ви+

користання земельної ділянки.

До клопотання про надання дозволу на розроблення документа+

ції із землеустрою додаються:

— викопіювання з кадастрового плану міста;

— графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташу+

вання та розмір земельної ділянки, матеріали фотофіксації земель+

ної ділянки та розташованих на ній будівель і споруд, актуалізова+

ний топоплан зйомки території М 1:500 з нанесенням меж ділянки;

— письмова згода землекористувача, засвідчена нотаріально (у

разі наявності землекористувача), а також документи, що посвідчу+

ють правонаступництво землекористувача (якщо таке було);

— документи щодо правового статусу будівель та споруд, якщо

такі розташовані на земельній ділянці, а саме:

1) договір, за яким відповідно до законодавства передбачаєть+

ся перехід права власності, зокрема купівлі+продажу, міни, даруван+

ня, довічного утримання, лізингу, предметом якого є нерухоме май+

но, про припинення права на аліменти для дитини у зв'язку з пере+

дачею права власності на нерухоме майно, договір іпотеки, що міс+

тить застереження про задоволення вимог іпотекодержателя, дого+

вір про задоволення вимог іпотекодержателя, спадковий договір (за

наявності свідоцтва органу реєстрації актів цивільного стану про

смерть чи рішення суду про оголошення особи померлою), договір

про виділ у натурі частки з нерухомого майна, що є у спільній влас+

ності, про поділ нерухомого майна, що є у спільній власності;

2) свідоцтво про право власності на частку в спільному майні по+

дружжя в разі смерті одного з подружжя, що видається нотаріусом;

3) свідоцтво про право на спадщину, видане нотаріусом;

4) свідоцтво про придбання майна на прилюдних торгах (аукціо+

нах), видане нотаріусом;

5) свідоцтво про придбання майна на прилюдних торгах (аукціо+

нах), які оголошені такими, що не відбулися. Відповідне свідоцтво

видається нотаріусом на підставі складеного та затвердженого в ус+

тановленому порядку акта (із зазначенням того, що прилюдні торги

(аукціон) не відбулися);
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6) свідоцтво про право власності на нерухоме майно, видане ор+

ганом місцевого самоврядування;

7) свідоцтво про право власності, видане органом приватизації

наймачам житлових приміщень державного та комунального житло+

вого фонду;

8) свідоцтво про право на спадщину та свідоцтво про право влас+

ності на частку в спільному майні подружжя, видане консульською

установою України;

9) договір відчуження нерухомого майна, що перебуває у подат+

ковій заставі, укладений шляхом проведення цільового біржового чи

позабіржового аукціону з метою погашення податкового зобов'язан+

ня;

10) рішення суду про визнання права власності на об'єкти неру+

хомого майна, про встановлення факту права власності на об'єкти

нерухомого майна, про передачу безхазяйного нерухомого майна до

комунальної власності;

11) ухвала суду про затвердження (визнання) мирової угоди;

12) рішення засновника про створення державної (національної)

акціонерної компанії, державної (національної) холдингової компа+

нії, відкритого акціонерного товариства, створеного в процесі при+

ватизації (корпоратизації), та акт приймання+передавання нерухомо+

го майна або перелік зазначеного майна, наданий засновником чи

державним органом приватизації;

13) дублікат правовстановлюючого документа, виданий нотарі+

усом, органом місцевого самоврядування, органом приватизації, ко+

пія архівного правовстановлюючого документа, видана державним

архівом;

14) свідоцтво про право власності на нерухоме майно загально+

союзних творчих спілок колишнього СРСР, що видається Фондом

державного майна;

15) свідоцтво про право власності, видане Державним управлін+

ням справами на житлові та нежитлові об'єкти суб'єктам, що беруть

участь разом з Державним управлінням справами у будівництві но+

вого житла;

16) інші документи, що підтверджують виникнення або перехід

права власності на нерухоме майно.

Зазначені документи мають бути зареєстровані у випадках та у

порядку, встановленому законом, і надані у засвідченій нотаріально

копії.

Для підприємств, установ та організацій державної та комуналь+

ної власності — рішення про закріплення майна на праві повного

господарського відання (оперативного управління), акт приймання+

передачі такого майна;

— копії документів, що посвідчують право користування земель+

ною ділянкою (договір оренди земельної ділянки, державний акт на

право власності на земельну ділянку за наявності);

— копії рішень уповноважених органів про передачу (надання) зе+

мельної ділянки в користування або довідка Головного управління

містобудування та архітектури виконавчого органу Київради (Київ+

ської міської державної адміністрації) про відсутність в архіві доку+

ментів щодо відведення відповідної земельної ділянки;

— засвідчені нотаріально копії установчих документів (для юри+

дичних осіб), витяг або виписка з Єдиного державного реєстру юри+

дичних осіб та фізичних осіб — підприємців (для юридичних осіб, фі+

зичних осіб — підприємців), копія довідки про присвоєння ідентифі+

каційного номера (для фізичних осіб — підприємців), а для грома+

дянина — копія документа, що посвідчує особу, та копія довідки про

присвоєння ідентифікаційного номера;

— копія довіреності, на підставі якої інтереси заявника представ+

лятиме його уповноважена особа (у разі якщо клопотання подаєть+

ся представником).

Зазначений перелік документів є вичерпним".

1.5. Доповнити пункт 4 статті 5 новим абзацом такого змісту:

"У випадку надходження до Головного управління земельних ре+

сурсів клопотання про надання дозволу на розроблення документа+

ції із землеустрою з доданими документами, які не дають можливо+

сті розглядати клопотання по суті (недостатньо відомостей щодо

правового статусу майна, розташованого на земельній ділянці, по+

дані графічні матеріали не відповідають вимогам пункту 3 цієї стат+

ті, об'єкт, що планується розміщувати на земельній ділянці, не від+

повідає містобудівній документації), вони повертаються зацікавле+

ній особі через державного адміністратора дозвільного центру на до+

опрацювання Головним управлінням земельних ресурсів".

1.6. Частину третю статті 6 викласти в такій редакції:

"Головне управління земельних ресурсів за результатами опра+

цювання клопотання про надання дозволу на розроблення докумен+

тації із землеустрою та висновку Головного управління містобуду+

вання та архітектури щодо відповідності заявленої ініціативи місто+

будівній документації або ситуації та наявним містобудівним умовам

та обмеженням, що мають бути враховані при розробці документа+

ції із землеустрою, не пізніше ніж через 30 (тридцять) робочих днів

з дня реєстрації клопотання в дозвільному центрі реєструє в секре+

таріаті Київради узагальнений проект рішення Київської міської ра+

ди про надання дозволу на розроблення документації із землеуст+

рою (або проект відмови у наданні такого дозволу), який прийма+

ється Київською міською радою в порядку, встановленому Регламен+

том Київської міської ради.

Головне управління земельних ресурсів готує узагальнений про+

ект рішення Київської міської ради про надання дозволу на розроб+

лення документації із землеустрою, формує його змістову частину,

залежно від суб'єктів звернення, їх форми власності, профілю ви+

робничої діяльності та територіального розміщення".

1.7. Статті 12, 13 викласти в такій редакції:

"Стаття 12. Розроблення технічної документації із землеустрою

щодо складання документа, що посвідчує право користування зе+

мельною ділянкою (без проекту її відведення).

1. Зацікавлена особа з метою одержання у користування земель+

ної ділянки, межі якої встановлені в натурі (на місцевості), без змі+

ни її цільового призначення або встановлення сервітуту (права на об+

межене користування) на підставі технічної документації із земле+

устрою щодо складання документа, що посвідчує право користуван+

ня земельною ділянкою, звертається до Київської міської ради.

2. До заяви про надання у користування земельної ділянки, ме+

жі якої встановлені в натурі (на місцевості), без зміни її цільового при+

значення або встановлення сервітуту (права на обмежене користу+

вання) додаються:

— документи, що підтверджують встановлення у натурі (на міс+

цевості) меж земельної ділянки та її цільове призначення, матеріали

фотофіксації земельної ділянки та розташованих на ній будівель і спо+

руд;

— письмова згода землекористувача, засвідчена нотаріально (у

разі наявності землекористувача) у випадках, встановлених законо+

давством;

— нотаріально посвідчені документи щодо правового статусу бу+

дівель та споруд (свідоцтво про право власності на майно, договір

купівлі+продажу, інші — документи, що підтверджують виникнення

або перехід права власності на нерухоме майно), якщо такі розта+

шовані на земельній ділянці, зареєстровані у встановленому зако+

ном порядку;

— засвідчені нотаріально копії установчих документів (для юри+

дичних осіб), витяг або виписка з Єдиного державного реєстру юри+

дичних осіб та фізичних осіб — підприємців (для юридичних осіб, фі+

зичних осіб — підприємців), копія довідки про присвоєння ідентифі+

каційного номера (для фізичних осіб — підприємців), а для грома+

дянина — копія документа, що посвідчує особу, та копія довідки про

присвоєння ідентифікаційного номера;

— копія довіреності, на підставі якої інтереси заявника представ+

лятиме його уповноважена особа (у разі якщо заява подається пред+

ставником).

4. Секретаріат Київської міської ради разом з дорученням (резо+

люцією) Київського міського голови або заступника міського голо+

ви — секретаря Київради у день надходження заяви або протягом

наступного робочого дня надсилає її разом з доданими до неї доку+

ментами до Головного управління земельних ресурсів для опрацю+

вання у встановленому порядку та надання зацікавленим особам за

їх зверненнями вихідних даних на розроблення технічної докумен+

тації із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує пра+

во користування земельною ділянкою.

5. Підставою для розроблення технічної документації із земле+

устрою щодо складання документа, що посвідчує право користуван+

ня земельною ділянкою, є клопотання про надання у користування

земельної ділянки з дорученням (резолюцією) Київського міського

голови або заступника міського голови — секретаря Київради та ви+

дані Головним управлінням земельних ресурсів за зверненням за+

цікавленої особи вихідні дані на розроблення такої технічної доку+

ментації.

6. Технічна документація із землеустрою щодо складання до+

кумента, що посвідчує право користування земельною ділянкою,

розробляється землевпорядною організацією, яка має ліцензію

на виконання робіт із землеустрою, за замовленням зацікавленої

особи.

7. Умови і терміни розроблення технічної документації із земле+

устрою щодо складання документа, що посвідчує право користуван+

ня земельною ділянкою, визначаються договором, укладеним між за+

цікавленою особою і землевпорядною організацією.

8. Технічна документація із землеустрою щодо складання доку+

мента, що посвідчує право користування земельною ділянкою, роз+

робляється відповідно до вимог, визначених законодавством та цим

Порядком.

9. У разі передачі (надання) земельної ділянки для забудови

(здійснення нового будівництва, реконструкції, реставрації), якщо

таке будівництво не передбачалось наявними документами, що по+

свідчують право на землю, а також у випадку внесення змін до до+

кументації із землеустрою в зв'язку із визначенням (зміною) земле+

користувачем або власником землі виду використання земельної ді+

лянки в межах певної категорії земель відповідно до статті 20 Зе+

мельного кодексу України, готується технічна документація, до якої

додається висновок Головного управління містобудування та архі+

тектури щодо відповідності заявленої ініціативи містобудівній доку+

ментації або ситуації та наявним містобудівним умовам та обмежен+

ням, що мають бути враховані при розробці документації із земле+

устрою, яка затверджується рішенням Київської міської ради. Така

технічна документація розробляється на підставі та у порядку, пе+

редбаченому пунктом 5 цієї статті.

10. У разі набуття зацікавленою особою права власності на жит+

ловий будинок, будівлю або споруду, розміщені на земельній ділян+

ці, яка перебуває в користуванні іншої особи, оформлення прав на

відповідну земельну ділянку здійснюється з урахуванням положень

статті 120 Земельного кодексу України.

Стаття 13. Розгляд технічної документації із землеустрою щодо

складання документа, що посвідчує право користування земельною

ділянкою, підготовка та прийняття її Київською міською радою.

1. Розроблена технічна документація із землеустрою щодо скла+

дання документа, що посвідчує право користування земельною ді+

лянкою (при передачі земельної ділянки у користування) подається

до Головного управління земельних ресурсів для формування кадас+

трової справи та підготовки висновку про можливість передачі (на+

дання) земельної ділянки або про відмову в передачі (наданні) зе+

мельної ділянки.

Одночасно до Головного управління земельних ресурсів передає+

ться в електронному вигляді земельно+кадастрова інформація для

внесення до бази даних земельного кадастру у форматі, визначено+

му Головним управлінням земельних ресурсів.

2. Головне управління земельних ресурсів здійснює комплексний

аналіз технічної документації із землеустрою щодо складання доку+

мента, що посвідчує право користування земельною ділянкою, та,

за умови її відповідності законодавству і цьому Порядку, надає вис+

новок про можливість передачі (надання) земельної ділянки, або про

відмову в передачі (наданні) земельної ділянки.

3. Технічна документація із землеустрою щодо складання доку+

мента, що посвідчує право користування земельною ділянкою, та вис+

новок Головного управління земельних ресурсів про можливість пе+

редачі (надання) земельної ділянки або про відмову в передачі (на+

данні) земельної ділянки повертається зацікавленій особі або зем+

левпорядній організації (розробнику зазначеної технічної докумен+

тації).

4. Зацікавлена особа на підставі розробленої технічної докумен+

тації із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує пра+

во користування земельною ділянкою, та висновку Головного управ+

ління земельних ресурсів про можливість передачі (надання) зе+

мельної ділянки, або про відмову в передачі (наданні) земельної ді+

лянки звертається в дозвільний центр до державного адміністрато+

ра з заявою на одержання документа дозвільного характеру за фор+

мою, встановленою Кабінетом Міністрів України (рішення Київської

міської ради про передачу (надання) в оренду або постійне корис+

тування земельних ділянок).

5. До заяви на одержання документа дозвільного характеру до+

даються:

— клопотання до Київської міської ради про передачу (надання)

у користування земельної ділянки, межі якої встановлені в натурі (на

місцевості),— без зміни її цільового призначення;

— технічна документація із землеустрою щодо складання доку+

мента, що посвідчує право користування земельною ділянкою;

— висновок Головного управління земельних ресурсів про мож+

ливість передачі (надання) земельної ділянки або про відмову в пе+

редачі (наданні) земельної ділянки;

— висновок Головного управління містобудування та архітекту+

ри (тільки у випадку, передбаченому пунктом 9 статті 12 цього По+

рядку);

— копія довіреності, на підставі якої інтереси заявника представ+

лятиме його уповноважена особа (у разі якщо заява подається пред+

ставником).

У разі невідповідності заяви і клопотання та складу доданих до

них документів вимогам цього Порядку заява та клопотання не прий+

маються.

6. Державний адміністратор дозвільного центру у день реєстра+

ції заяви на одержання документа дозвільного характеру або протя+

гом наступного робочого дня передає заяву з доданими до неї до+

кументами до секретаріату Київської міської ради.

7. Секретаріат Київської міської ради разом з дорученням (резо+

люцією) Київського міського голови або заступника міського голо+

ви — секретаря Київради у день надходження заяви на одержання

документа дозвільного характеру або протягом наступного робочо+

го дня надсилає її разом з доданими до неї документами до Голов+

ного управління земельних ресурсів для розгляду та підготовки про+

екту рішення Київської міської ради про надання (передачу), земель+

ної ділянки у користування або про відмову в наданні (передачі) зе+

мельної ділянки (у разі невідповідності технічної документації вимо+

гам законів та прийнятим відповідно до них нормативно+правовим

актам).

8. Рішення про надання (передачу) земельної ділянки в користу+

вання або про відмову в наданні (передачі) земельної ділянки прий+

мається Київською міською радою в порядку, встановленому Регла+

ментом Київської міської ради.

9. Рішення Київської міської ради про надання (передачу) зе+

мельної ділянки особі у користування або про відмову у передачі (на+

данні) земельної ділянки в користування (у власність) передається

секретаріатом Київської міської ради державному адміністратору до+

звільного центру для видачі зацікавленій особі або уповноваженому

представнику.

10. Розроблена технічна документація із землеустрою щодо скла+

дання документа, що посвідчує право користування земельною ді+

лянкою (при внесенні змін або поновленні договорів оренди та укла+

денні договорів сервітуту), подається зацікавленою особою до Го+

ловного управління земельних ресурсів для формування кадастро+

вої справи та підготовки висновку про можливість або неможливість

змін або поновлення договорів оренди та підготовки відповідного рі+

шення Київської міської ради.

Рішення про згоду або відмову у внесенні змін або поновлення

договорів оренди приймається Київською міською радою в поряд+

ку, встановленому Регламентом Київської міської ради

11. Копія рішення Київської міської ради про надання (передачу)

земельної ділянки особі у користування (у власність), внесення змін

або поновлення договору оренди земельної ділянки або про відмо+

ву у передачі (наданні) земельної ділянки в користування (у влас+

ність), внесення змін або поновлення договорів оренди земельних

ділянок разом з відповідною кадастровою справою передається до

Головного управління земельних ресурсів".

1.8. Абзац 3 частини шостої статті 14 викласти в такій редакції:

“+ чинний топографічний план у масштабі 1:500 з варіантом роз+

міщення об'єкта (у разі передачі (надання) земельної ділянки для міс+

тобудівної діяльності)”.

1.9. Абзац 3 пункту 2 статті 19 викласти в такій редакції:

“Договір особистого сервітуту щодо земель комунальної власно+

сті укладається між зацікавленою особою та Головним управлінням

земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської

державної адміністрації) від імені Київської міської ради та на під+

ставі рішення Київської міської ради у нотаріальній формі з ураху+

ванням типового договору особистого земельного сервітуту та з ура+

хуванням рішення про укладання договору особистого земельного

сервітуту і реєструється у визначеному порядку. Особистий серві+

тут щодо земельних ділянок під розміщення тимчасових споруд, за+

стосовується відносно тимчасових споруд передбачених матеріала+

ми паспортів вулиць”.

1.10. Абзац 1 пункту 4 статті 19 викласти в такій редакції: “Заці+

кавлена особа у місячний термін з моменту набуття чинності рішен+

ням Київської міської ради про передачу (надання) земельної ділян+

ки в користування (у власність), про приватизацію земельної ділян+

ки або встановлення сервітуту (права на обмежене користування) зо+

бов'язана звернутись через міський дозвільний центр до Головно+

го управління земельних ресурсів з клопотанням (заявою) щодо ор+

ганізації робіт із землеустрою зі встановлення (відновлення) в нату+

рі на (місцевості) меж земельної ділянки та складання документа,

що посвідчує право на земельну ділянку".

1.11. Абзац другий пункту 9 статті 19 виключити.

1.12. Доповнити розділ 9 статтею 20 такого змісту:

"Стаття 20. Встановлення сервітуту (права на обмежене корис+

тування) щодо земельної ділянки, в тому числі для встановлення

(розміщення) тимчасових споруд.

1. Зацікавлена особа, яка має намір встановити сервітут (право

на обмежене користування) щодо земельної ділянки державної чи

комунальної власності, звертається до Головного управління земель+

них ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської держав+

ної адміністрації) із заявою (клопотанням) про надання згоди на вста+

новлення сервітуту та додає такі документи:

— викопіювання з кадастрового плану міста;

— графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташу+

вання та розмір земельної ділянки;

— письмову згоду землекористувача, засвідчену нотаріально (у

разі наявності землекористувача);

— документи щодо правового статусу будівель та споруд, якщо

такі розташовані на земельній ділянці;

— копії документів, що посвідчують право користування земель+

ною ділянкою (за наявності);

— копії рішень уповноважених органів про передачу (надання)

земельної ділянки в користування або довідку Головного управ+

ління містобудування та архітектури виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації) про відсут+

ність у архіві документів щодо відведення відповідної земельної

ділянки;

— висновок Головного управління містобудування та архітектури

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав+

ної адміністрації) щодо можливості встановлення права особистого

земельного сервітуту (у тому числі для розміщення тимчасових спо+

руд) з урахуванням відповідності місця розташування земельної ді+

лянки вимогам законодавства, містобудівної документації, схем зем+

леустрою і техніко+економічних обгрунтувань використання та охо+

рони земель, документації із землеустрою, затвердженої у встанов+

леному законодавством порядку;

— засвідчені нотаріально копії установчих документів та витяг з

Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — під+

приємців і довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

— копію довіреності, на підставі якої інтереси заявника представ+

лятиме його уповноважена особа (у разі якщо клопотання подаєть+

ся представником).

2. Подана заява (клопотання) з дорученням (резолюцією) началь+

ника Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу

Київради (Київської міської державної адміністрації) опрацьовується

у встановленому порядку та є підставою для надання зацікавленим

особам за їх зверненнями вихідних даних на розроблення докумен+

тації із землеустрою.

3. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж

земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту, розробляє+

ться землевпорядною організацією, яка має ліцензію на виконання

робіт із землеустрою, за замовленням зацікавленої особи.

4. За результатами опрацювання заяви (клопотання) щодо мож+

ливості розміщення ТС та встановлення права особистого земель+

ного сервітуту і висновку Головного управління містобудування та ар+

хітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь+

кої державної адміністрації), Головне управління земельних ресур+

сів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адмі+

ністрації) в десятиденний термін розглядає заяву (клопотання) та за

умови можливості встановлення сервітуту (права на обмежене ко+

ристування) щодо земельної ділянки для встановлення (розміщен+

ня) тимчасової споруди повідомляє зацікавлену особу про необхід+

ність розробки документації із землеустрою щодо встановлення меж

частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту, або

готує відмову у встановленому порядку.

Одночасно до Головного управління земельних ресурсів передає+

ться в електронному вигляді земельно+кадастрова інформація для

внесення до бази даних земельного кадастру у форматі, визначено+

му Головним управлінням земельних ресурсів.

5. Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу

Київради (Київської міської державної адміністрації) перевіряє тех+

нічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земель+

ної ділянки, на яку поширюється право сервітуту, та погоджує її за

умови відповідності законодавству і цьому Порядку.

6. Рішення про встановлення сервітуту (права на обмежене ко+

ристування) щодо земельної ділянки або про відмову у встановлен+

ні такого сервітуту приймається Київською міською радою на підста+

ві технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж

частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту, в

порядку, встановленому Регламентом Київської міської ради.

7. Рішення Київської міської ради про встановлення сервітуту

(права на обмежене користування) щодо земельної ділянки, в тому

числі для встановлення (розміщення) тимчасових споруд, є підста+

вою для укладення договору сервітуту відповідно до статті 19 По+

рядку".

1.13. У додатку № 2 слова "укладення договору особистого сер+

вітуту (при намірі укласти такий договір)" замінити словами "та мож+

ливості встановлення сервітуту (укладення договору особистого сер+

вітуту".

2. Покласти на Головне управління земельних ресурсів виконав+

чого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) обо+

в'язки щодо організації підготовки договорів особистого земельно+

го сервітуту та їх підписання начальником Головного управління зе+

мельних ресурсів.

3. Плата за договорами особистого земельного сервітуту справ+

ляється до міського бюджету на рахунок, визначений Київською місь+

кою радою або її виконавчим органом.

4. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської

ради "Хрещатик".

5. Встановити, що це рішення набирає чинності з 01.11.2011.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну

комісію Київради з питань земельних відносин, містобудування та

архітектури.
Київсь ий місь ий олова

Л. Черновець ий



РРІІЗЗННЕЕ 77

Хрещатик 2 листопада 2011

Ñêðîìíà ÷àð³âí³ñòü
“Ìîëîäîñò³”
Ê³íîôåñòèâàëü ïðîéøîâ áåç ïàôîñó, 
àëå ç ö³êàâèì ê³íî
Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

У неділю стали ві-
домі переможці
41- о інофестива-
лю “Молодість”.
Зо рема Гран-прі
та С іфсь о о оле-
ня отримала стріч-
а австрійсь о о
режисера Карла
Мар овіча “По-
дих”, а най ращим
повнометражним
і ровим фільмом
визнана ар ентин-
сь о-іспансь а
артина “А ації”
Пабло Джорджел-
лі. За 9 днів фес-
тивалю на вели о-
м е рані б ло
продемонстровано
понад 200 стрічо
з різних раїн, се-
ред я их дві чні
раїнсь і прем’є-

ри та по ази німо-
о іно.

Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî
öüîãî ðîêó íà ô³íàíñó-
âàííÿ “Ìîëîäîñò³” áó-
ëî âèä³ëåíî äóæå ìàëî
êîøò³â. Çà ñëîâàìè äè-
ðåêòîðà ôåñòèâàëþ Àí-
äð³ÿ Õàëïàõ÷³, áëèçüêî
500 òèñÿ÷ ãðèâåíü, ùî
äëÿ êóëüòóðíîãî çàõîäó
ì³æíàðîäíîãî ð³âíÿ çà-
ìàëî. Òîæ ôåñòèâàëü
ïðîõîäèâ äóæå ñêðîì-
íî. Öåðåìîí³¿ â³äêðèò-
òÿ ³ çàêðèòòÿ â³äáóâàëè-
ñÿ â çàëàõ ê³íîòåàòð³â
áåç ÷åðâîíèõ äîð³æîê,
“ç³ðêîâèõ” ãîñòåé çà-
ïðîñèòè òàêîæ íå âäà-
ëîñÿ. ² íàâ³òü ñòóäåíòè
ê³íåìàòîãðàô³÷íèõ ôà-
êóëüòåò³â çàëèøèëèñÿ
áåç çâè÷íèõ áåçïëàòíèõ
àáîíåìåíò³â.

Âò³ì, êè¿âñüê³ ãëÿäà-
÷³ ìàëè çìîãó ïåðåãëÿ-
íóòè òà îö³íèòè 200
ñòð³÷îê êîíêóðñíî¿ òà
ïîçàêîíêóðñíî¿ ïðî-
ãðàìè: öå ³ êàðòèíè
îêðåìèõ êðà¿í, ³ ðåò-
ðîñïåêòèâè. Çîêðåìà
ïîò³øèëè ê³íîøàíó-
âàëüíèê³â ïîêàçè í³ìî-
ãî ê³íî. Ïåðøó ñòð³÷-
êó — “Äâà äí³” Ãåîðã³ÿ
Ñòàáîâîãî – äåìîí-
ñòðóâàëè â “Ìèñòåöü-
êîìó àðñåíàë³” ó ñó-
ïðîâîä³ êàìåðíîãî
ñèìôîí³÷íîãî îðêåñòðó
Kyiv Classic Orchestra.
Öå ³ñòîð³ÿ ïðîñòèõ ëþ-
äåé íà ïðèêëàä³ îäí³º¿
ðîäèíè, ÿêà îïèíÿºòü-
ñÿ â öåíòð³ áîðîòüáè
ì³æ “÷åðâîíèìè” òà
“á³ëèìè”. Ïðèì³òíî,
ùî öÿ ñòð³÷êà óâ³éäå äî
dvd-êîëåêö³¿ óêðà¿í-
ñüêî¿ í³ìî¿ ê³íîêëàñè-
êè “Óêðà¿íñüêå í³ìå”,
çàñíîâíèêè ÿêî¿ ôåñ-

òèâàëü “Í³ì³ íî÷³” òà
Äåðæê³íî çà ï³äòðèìêè
ÌÁÔ “Â³äðîäæåííÿ”.
Óñüîãî äî êîëåêö³¿
óâ³éäå 24 êàðòèíè, à
ïåðøèé äèñê ç 6 ô³ëü-
ìàìè, ñåðåä ÿêèõ ðîáî-
òè Îëåêñàíäðà Äîâæå-
íêà, Äçèãè Âºòðîâà,
Ìèõàéëà Êàóôìàíà,
íåçàáàðîì ïîáà÷èòü
ñâ³ò. Äðóãà ñòð³÷êà —
âòðà÷åíèé, à íèí³ ðå-
êîíñòðóéîâàíèé øå-
äåâð ñâ³òîâî¿ êëàñèêè
“Ìàíÿ. ²ñòîð³ÿ ðîá³ò-
íèö³ òþòþíîâî¿ ôàáðè-
êè” — ïðî êîõàííÿ
ïðîñòî¿ ðîá³òíèö³ äî
ìîëîäîãî òà òàëàíîâè-
òîãî êîìïîçèòîðà.
Êàðòèíà çíÿòà ó 1918
ðîö³, ï³ñëÿ ïðåçåíòàö³é
â Âàðøàâ³, Ïàðèæ³,
Ìàäðèä³ òà Ëîíäîí³
ïðè¿õàëà äî Êèºâà. ¯¿
ïîêàç ç³áðàâ ïîâíèé
çàë.

Ñó÷àñíå óêðà¿íñüêå ê³-
íî â îñíîâí³é êîíêóðñ-
í³é ïðîãðàì³ áóëî ïðåä-
ñòàâëåíî ìàëî, çàòå
îêðåìî áóâ íàö³îíàëü-
íèé êîíêóðñ “Ïàíîðàìà
óêðà¿íñüêîãî ê³íî”. Êð³ì
òîãî, äâ³ ñòð³÷êè, ïðè-
ñâÿ÷åí³ Óêðà¿í³, âèêëè-
êàëè ³íòåðåñ ó ãëÿäà÷³â ³
ç³áðàëè ïîâí³ çàëè. Îä-
íà ç íèõ — “Çåìëÿ çà-
áóòòÿ”, ïðåäñòàâëåíà â
îñíîâí³é êîíêóðñí³é
ïðîãðàì³, ðåæèñåðêè
Ìèõàëü Áîãàí³ì (êîïðî-
äóêö³ÿ Ôðàíö³¿, Í³ìå÷-
÷èíè, Ïîëüù³, Óêðà¿íè)
ðîçïîâ³äàº ïðî ³ñòîð³þ
ìîëîäî¿ ä³â÷èíè ç Ïðè-
ï’ÿò³, æèòòÿ ÿêî¿ ïîí³âå-
÷åíå ×îðíîáèëüñüêîþ
òðàãåä³þ. Ãîëîâíó ðîëü
òóò ç³ãðàëà Îëüãà Êóðè-
ëåíêî. ²íøà êàðòèíà —
“ROCK’N’BALL” Äìèò-
ðà Ïðèõîäüêà — ïðî ìà-

ëåíüêîãî õëîï÷èêà Ä³ìó
ç Ìàê³¿âêè, ÿêèé ìð³º
ãðàòè ó ôóòáîë òà çíàé-
òè áàòüêà. ×îðíîáèëü òà
ôóòáîë — òàê³ äîñòàòíüî
ïåðåäáà÷óâàí³ àñîö³àö³¿ ç
Óêðà¿íîþ âèêîðèñòàëè
ðåæèñåðè.

Ïåðåìîæö³â “Ìîëî-
äîñò³” çáåð³ãàëè ó òàºì-
íèö³ äî öåðåìîí³¿ íà-
ãîðîäæåííÿ. Æóð³, à
öüîãî ðîêó âîíî áóëî
äîñèòü ð³çíîïëàíîâå —
àêòîðè ¥ðåãóàð Êîëåí
òà Ä³àíà ßêóá³ñêîâà,
ðåæèñåð Ñåðã³é Ëîáàí,
ê³íîçíàâåöü Åâè Âåçåð
òà ãîëîâà æóð³ ïèñü-
ìåííèöÿ Îêñàíà Çà-
áóæêî, çàçíà÷èëî, ùî
êîíêóðñíà ïðîãðàìà
áóëà íàäçâè÷àéíî ñèëü-
íîþ. Òîìó îêð³ì ãîëîâ-
íèõ ïåðåìîæö³â, âîíè
â³äçíà÷èëè ³ îêðåì³
ñòð³÷êè çàîõî÷óâàëüíè-
ìè äèïëîìàìè. Ïðèç
³ìåí³ ²âà Ìîíòàíà íàé-
êðàùîìó ìîëîäîìó àê-
òîðó/àêòðèñ³ îòðèìàëà
Àë³ñ³ÿ Â³êàíäåð (ô³ëüì
“Ï³äíåñåííÿ” ðåæèñåð-
êè Ë³çè Ëàí´ñåò, Øâå-
ö³ÿ), íàéêðàùèì êî-
ðîòêîìåòðàæíèì ³ãðî-
âèì ô³ëüìîì âèçíà÷è-
ëè ñòð³÷êó “Âòå÷à”
(Â³êòîð Êàðåé, ²ñïà-
í³ÿ), à çâàííÿ íàéêðà-
ùîãî ñòóäåíòñüêîãî
ô³ëüìó ðîçä³ëèëè “Êî-
ðàë” (²´íàñ³î ×àíåòîí,
Àðãåíòèíà) ³ “Ìîòóçêà
òà êðîâ” (Êóáà ×åêàé,
Ïîëüùà). Íàéêðàùèì
³ãðîâèì ô³ëüìîì íàçâà-
íà ñòð³÷êà “Àêàö³¿”
(Ïàáëî Äæîðäæåëë³,
Àðãåíòèíà, ²ñïàí³ÿ) à
Ãðàí-ïð³ “Ìîëîäîñò³”
òà ñòàòóåòêó “Ñê³ô-
ñüêèé îëåíü” îòðèìàâ
ô³ëüì àâñòð³éñüêîãî
ðåæèñåðà Êàðäà Ìàð-

êîâ³÷à “Ïîäèõ”.
“Âèçíà÷àþ÷è íàéêðà-

ùèé ïîâíîìåòðàæ-
íèé ô³ëüì, ìè çâåð-
òàëè óâàãó íà åìîö³é-
í³ñòü, ³äåþ, îñîáëèâèé
ïîãëÿä, à äëÿ Ãðàí-
Ïð³ — íà ïðîôåñ³îíà-
ë³çì”, — ðîçïîâ³ëà ÷ëåí
æóð³ Ä³àíà ßêóá³ñêîâà.
Íà äóìêó ùå îäíîãî
÷ëåíà æóð³ Åâè Âåçåð, â
êîíêóðñí³é ïðîãðàì³
ìîæíà âèä³ëèòè ê³ëüêà
òåíäåíö³é: öå á³ëüøå
æ³íîê-ðåæèñåð³â, òåìè
âçàºìîâ³äíîñèí ïîêî-
ë³íü òà â³äíîøåííÿ ëþ-
äåé äî ïðèðîäè. “Ñòð³÷-
êè ïðèñâÿ÷åí³ ïîêîë³í-
íþ ãëîáàëüíîãî öèâ³ë³-
çàö³éíîãî çàíåïàäó, ÿêå
íàìàãàºòüñÿ ïîäîëàòè
ïðîáëåìó â³ä÷óæåííÿ òà
êðèçó ³íäèâ³äóàë³çìó, —
ï³äñóìóâàëà ãîëîâà æó-
ð³ Îêñàíà Çàáóæêî. — Â
ê³íî íàðåøò³ ç’ÿâèëàñÿ
óâàãà äî ëþäèíè”.

Íà öåðåìîí³¿ çàêðèò-
òÿ áóëè ïðèñóòí³ ³ â³äî-
ì³ ðåæèñåðè ç ñóñ³äí³õ
êðà¿í. Äðóã “Ìîëîäî-
ñò³” òà ÷àñòèé ã³ñòü â
Êèºâ³ Êøèøòîô Çàíóñ-
ñ³ îòðèìàâ ïî÷åñíèé
ïðèç çà âíåñîê â óêðà-
¿íñüêèé ê³íåìàòîãðàô
â³ä ôîíäó “3000”. À ðî-
ñ³éñüêèé ðåæèñåð Àí-
äð³é Çâÿã³íöåâ ïðèâ³ç
íà çàêðèòòÿ ñâîþ
îñòàííþ êàðòèíó “Îëå-
íà”. Çà ñëîâàìè ðåæè-
ñåðà, ñòð³÷êà, ùî ìàëà
ïîïåðåäí³ íàçâè “Íà-
øåñòÿ âàðâàð³â” òà
“Ãðîø³”, ïîêàçóº ìî-
ðàëüíèé ñòàí ñó÷àñíîãî
ñóñï³ëüñòâà, òîìó áàãà-
òî õòî ç ãëÿäà÷³â âï³çíà-
âàâ â í³é ñâîþ ñèòó-
àö³þ. Ñüîãîäí³ “Îëåíà”
éäå â ïðîêàò³ â 40 êðà-
¿íàõ ñâ³òó

Володар Гран-Прі "Молодості" австрійсь а артина "Подих" по аз є, я через смерть
віднайти шлях до нормально о життя

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

Головне правління апітально о б дівництва
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
о олош є он рс на заміщення наст пних ва антних посад.

- Головний спеціаліст планово-е ономічно о відділ — (дві штатні одиниці).
Основні вимо и до андидатів: освіта відповідно о професійно о спрям вання
(ма істр, спеціаліст), досвід роботи за фахом в державній сл жбі на посаді
провідно о спеціаліста не менше 1 ро , або стаж роботи за фахом в інших
сферах правління не менше 3 ро ів, вільне володіння ПК, висо е поч ття
обов’яз , дисциплінованість.

- Головний спеціаліст ошторисно-до овірно о відділ — (дві штатні одиниці).
Основні вимо и до андидатів: освіта відповідно о професійно о спрям вання
(ма істр, спеціаліст), досвід роботи за фахом в державній сл жбі на посаді
провідно о спеціаліста не менше 1 ро , або стаж роботи за фахом в інших
сферах правління не менше 3 ро ів, вільне володіння ПК, висо е поч ття
обов’яз , дисциплінованість.

- Заст пни начальни а відділ технічно о на ляд за б дівництвом. Основні
вимо и до андидатів: освіта відповідно о професійно о спрям вання (ма істр,
спеціаліст), досвід роботи за фахом в державній сл жбі на посаді оловно о
спеціаліста чи в інших сферах правління не менше 3 ро ів, вільне володіння
ПК, висо е поч ття обов’яз , дисциплінованість.

- Головний спеціаліст відділ технічно о на ляд за б дівництвом.

Основні вимо и до андидатів: освіта відповідно о професійно о спрям вання
(ма істр, спеціаліст), досвід роботи за фахом в державній сл жбі на посаді
провідно о спеціаліста не менше 1 ро , або стаж роботи за фахом в інших сферах
правління не менше 3 ро ів, вільне володіння ПК, висо е поч ття обов’яз ,
дисциплінованість.

- Провідний спеціаліст відділ технічно о на ляд за б дівництвом. Основні
вимо и до андидатів: освіта відповідно о професійно о спрям вання (ма істр,
спеціаліст), досвід роботи за фахом в державній сл жбі на посаді спеціаліста
І або II ате орії не менше 1 ро або стаж роботи за фахом в інших сферах
правління не менше 2 ро ів.

- Провідний спеціаліст юридично о відділ .

Основні вимо и до андидатів: освіта відповідно о професійно о спрям вання
(ма істр, спеціаліст), досвід роботи за фахом в державній сл жбі на посаді
спеціаліста І або II ате орії не менше 1 ро або стаж роботи за фахом в інших
сферах правління не менше 2 ро ів.

До менти приймаються протя ом місяця з дня оп блі вання о олошення про
он рс за адресою: 03073, м. Київ, в л. Фр нзе, 113, он. тел. 200-38-80.

Головне правління апітально о б дівництва
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

о олош є он рс на заміщення ва антної посади оловно о
спеціаліста планово-е ономічно о відділ .

Основні вимо и до андидатів: освіта відповідно о професійно о
спрям вання (ма істр, спеціаліст), досвід роботи за фахом в державній сл жбі
на посаді провідно о спеціаліста не менше 1 ро , або стаж роботи за фахом
в інших сферах правління не менше 3 ро ів, вільне володіння ПК, висо е
поч ття обов’яз , дисциплінованість.
До менти приймаються протя ом місяця з дня оп блі вання

о олошення про он рс за адресою: 03073, м. Київ, в л. Фр нзе, 113,
он. тел. 200-38-80.

Дніпровсь ий районний с д м. Києва
повідомляє, що 16.11.2011 ро о 10.00
роз лядатиметься цивільна справа № 2-2941/11
за позовом Ч євої Надії Оле сіївни до
Шавраць о о Андрія Ві торовича про визнання
шлюб недійсним.

Шавраць ий Андрій Ві торович, останнє
відоме місце проживання: м. Київ, Р санівсь а
набережна, 12/1, в. 48 ви ли ається в с дове
засідання я відповідач.

В разі неяв и справ б де роз лян то за йо о
відс тності на підставі наявних матеріалів справи.

Адреса с д : м. Київ, в л. Кошиця, 5, аб.№207
С ддя Бартащ Л.П.

Повідомляємо Михайлович Наталію
Ві торівн , 1982 р.н., Михайловича
Андрія Ві торовича, 1985 р.н., Михай-
ловича Михайла Ві торовича, 1989 р.н.,
я і зареєстровані за адресою: м. Київ,
пр-т Мая овсь о о, б д. 79, в. 211,
про те, що 10 листопада 2011 ро
о 16.00 відб деться с довий роз ляд
цивільної справи за позовом Михайло-
вич Н.І. за адресою: 02225, м. Київ,
пр-т Мая овсь о о, 5-В, аб. 24.

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД
По оризонталі: 6. олі арх 8. шарм 9. олія 10. пла іат 12. прима 15. альфа

18. ш р п 20. ефір 21. вов 22. лепсидра 23. пері 24. нари 25. Ф рія 26. став
29. манто 31. ла тоза 34. д ма 35. нора 36. дайвін
По верти алі: 1. помпа 2. віза 3. парі 4. охота 5. чари 7. сіль 11. Герострат

13. рефле с 14. мар іза 16. лаванда 17. фаворит 18. шлейф 19. подія 27. тр д
28. влада 29. ман о 30. нерв 32. айф 33. офіс

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

на місяць ....................6 рн. 50 оп.
на 3 місяці ..............19 рн. 50 оп.
на 6 місяців ............39 рн. 00 оп.
на 12 місяців ..........78 рн. 00 оп.

на місяць ..................21 рн. 50 оп.
на 3 місяці ................64 рн. 50 оп.
на 6 місяців ............129 рн. 00 оп.
на 12 місяців ..........258 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2012 РІК
22094

Передплатні ціни
на місяць ..................10 рн. 90 оп.
на 3 місяці ..............32 рн. 70 оп.
на 6 місяців ............65 рн. 40 оп.
на 12 місяців ........130 рн. 80 оп.

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

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

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

ПРОПОНУЄТЬСЯ В ОРЕНДУ
приміщення Інстит т світової е ономі и площею 17,8 м2

за адресою: в л. Леонтовича, 5-а.
Тел. 235-56-99


