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П’ЯТНИЦЯ,
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2011 року

Про затвердження Порядку видалення зелених насаджень 
на території міста Києва

Рішення Київської міської ради № 384/6600 від 27 жовтня 2011 року
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�герой Київ”, “Про бла�

гоустрій населених пунктів”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, Порядку видалення дерев, кущів, газонів і
квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.06 № 1045 (зі змінами та доповнен�
нями), з метою охорони навколишнього природного середовища, збереження та відновлення зелених насаджень та покращення
рекреаційних умов життя та здоров’я мешканців міста Києва, спрощення дозвільних процедур Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити:
1.1. Порядок видалення зелених насаджень на території міста Києва

згідно з додатком 1.
1.2. Економічно обґрунтовані суми вартості створення та утримання

зелених насаджень у місті Києві (кошториси 1 — 11) згідно з додатком 2.
2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київської міської дер"

жавної адміністрації) у встановленому порядку:
2.1. Забезпечити ведення обліку зелених насаджень на території міс"

та Києва та складання їх реєстру за видовим складом та віком.
2.2. Привести у відповідність до цього рішення свої нормативно"пра"

вові акти.
3. Взяти до відома, що це рішення діє в частині, що не суперечить За"

кону України “Про мораторій на видалення зелених насаджень на окремих
об’єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва”.

4. Встановити, що:
4.1. Кошти відновної вартості зелених насаджень, що підлягають вида"

ленню, перераховуються заявником до спеціального фонду бюджету міс"
та Києва без урахування ПДВ.

4.2. Кошти відновної вартості зелених насаджень використовуються на
створення та відновлення зелених насаджень, капітальний ремонт об’єк"
тів благоустрою, захист зелених насаджень від шкідників та збудників
хвороб, підживлення зелених насаджень, проведення наукових дослі"
джень з визначення передумов погіршення стану зелених насаджень та
здійснення комплексу заходів з його покращення, розвиток розсадниць"
кої справи, закупівлю садивного матеріалу декоративних дерев і кущів,
квіткової розсади, насіння газонних трав і квітів, родючого ґрунту, на фі"
нансування заходів з оновлення зеленої зони м. Києва.

4.3. Складені та погоджені в установленому порядку, до набуття чин"
ності цим рішенням, акти обстеження зелених насаджень, що підлягають
видаленню, висновки обстеження зелених насаджень підлягають приве"
денню у відповідність до цього рішення.

4.4. У випадку наявності на земельній ділянці, на якій передбачається
знесення зелених насаджень (або яка передається у власність чи корис"
тування), дерев віком понад 30 років, пріоритетним передбачається їх
збереження шляхом укладення охоронних договорів на зелені насаджен"
ня відповідно до цього рішення та збереження їх при проектуванні та бу"
дівництві об’єктів містобудування.

5. З метою забезпечення гарантії стабільності суспільних відносин, не"
порушності прав і свобод громадян містобудівна документація (проекти
забудови територій, розподілу територій, містобудівні обґрунтування з
відповідними умовами та обмеженнями забудови земельних ділянок) та
документація із землеустрою щодо земель, які потрапляють до Програми
розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та концепції формування зе"
лених насаджень в центральній частині міста, затвердженої рішенням Ки"
ївської міської ради від 19.07.05 № 806/3381 (зі змінами та доповнення"
ми), яка розроблена та погоджена в установленому порядку до набуття
чинності законами України “Про регулювання містобудівної діяльності”,
“Про мораторій на зміну цільового призначення окремих земельних діля"
нок рекреаційного призначення в містах та інших населених пунктах”,
“Про мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об’єктах
благоустрою зеленого господарства м. Києва”, розглядається та затвер"
джується Київською міською радою в установленому порядку.

6. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого органу Київ"
ради (Київської міської державної адміністрації):

6.1. Здійснювати реєстрацію державних актів на право власності чи
постійного користування земельними ділянками, які відводяться юридич"
ним та фізичним особам за проектами землеустрою, на яких знаходяться
зелені насадження, за умови наявності документів, що підтверджують
сплату відповідними суб’єктами відновної вартості зазначених зелених
насаджень або укладених охоронних договорів на зелені насадження, що
знаходяться на земельній ділянці (крім випадків, передбачених Порядком
видалення зелених насаджень на території міста Києва, затвердженим
цим рішенням).

6.2. При укладенні договорів оренди земельних ділянок для будівниц"
тва, реконструкції та капітального ремонту будівель, споруд та об’єктів
благоустрою контролювати наявність укладених охоронних договорів на
зелені насадження, що знаходяться на земельній ділянці, або, у разі їх
відсутності, інформації Київського комунального об’єднання зеленого бу"
дівництва та експлуатації зелених насаджень міста “Київзеленбуд” про
відсутність зелених насаджень на земельній ділянці.

7. Головному управлінню містобудування, архітектури та дизайну місь"
кого середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) забезпечити погодження генеральних
планів будівництва (реконструкції тощо) об’єктів, планів прокладання ін"
женерних мереж, дендропланів проектної документації з Головним управ"
лінням екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу Київ"
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яке в свою
чергу може залучати до розгляду фахівців Київського комунального 
об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міс"
та “Київзеленбуд” в установленому порядку.

8. Київському комунальному об’єднанню зеленого будівництва та екс"
плуатації зелених насаджень міста “Київзеленбуд” при здійсненні обсте"
ження зелених насаджень пріоритетним заходом їх збереження передба"
чати пересадку зелених насаджень, а не їх видалення.

9. Внести зміни до підпункту 9.1.4 пункту 9 Правил благоустрою міста
Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.08
№ 1051/1051(із змінами та доповненнями), замінивши слова та цифри
“Порядком видалення зелених насаджень на території м. Києва, затвер"
дженим розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Ки"
ївської міської державної адміністрації) від 27.06.2007 № 811” новими
словами “Порядком видалення зелених насаджень на території міста Ки"
єва, затвердженим рішенням Київської міської ради”.

10. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Київської
міської державної адміністрації від 27.06.07 “Про затвердження Порядку
видалення зелених насаджень на території міста Києва” (із змінами та до"
повненнями).

11. Рішення підлягає офіційному оприлюдненню шляхом його опублі"
кування в газеті “Хрещатик” та на офіційному веб"порталі Київської місь"
кої ради.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі"
сію Київради з питань екологічної політики.

Київський міський голова  Л. Черновецький

Додаток 1
до рішення Київської міської ради

від 27.10.2011 р. № 384/6600

ПОРЯДОК
видалення зелених насаджень на території міста Києва

1. Порядок видалення зелених насаджень на території міста Києва (да"
лі — Порядок) визначає процедуру видалення дерев, кущів, газонів і квіт"
ників (далі — зелені насадження) на території міста Києва.

2. Порядок розроблено відповідно до законів України “Про охорону
навколишнього природного середовища”, “Про благоустрій населених
пунктів”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, Порядку видалення
дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого по"
становою Кабінету Міністрів України від 01.08.06 № 1045 (зі змінами та
доповненнями), Методики визначення відновної вартості зелених наса"
джень, затвердженої наказом Міністерства з питань житлово"комуналь"
ного господарства України від 12.05.09 № 127 (зі змінами та доповнення"
ми), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19.06.09 за
№ 549/16565; Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах
України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та
житлово"комунального господарства України від 10.04.06 № 105, зареєс"
трованих у Міністерстві юстиції України 27.07.06 за № 880/12754; Правил
благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради
від 25.12.08 № 1051/1051(із змінами та доповненнями).

3. Видалення зелених насаджень здійснюється у разі:
— реалізації містобудівної документації;
— реконструкції або капітального ремонту об’єкта благоустрою;
— знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних

і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантимет"
рів;

— ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах;
— відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що заті"

няється деревами;
— проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні по"

вітряних ліній електропередачі, на трансформаторній підстанції і розпо"
дільному пункті системи енергопостачання, мережі водо", теплопостачан"
ня та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній електромережі;

— досягнення деревом вікової межі;
— провадження господарської діяльності на території розсадників з ви"

рощування декоративних дерев та кущів;
— ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситу"

ації.
4. Видалення зелених насаджень на території міста Києва здійснюєть"

ся за розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київ"
ської міської державної адміністрації) на підставі ордера на видалення зе"
лених насаджень (крім випадків, передбачених пунктом 15 цього Поряд"
ку).

5. Для видалення зелених насаджень заявник звертається до Головно"
го управління екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації) або дозвільного цен"
тру з заявою про видалення зелених насаджень.

6. Головне управління екології та охорони природних ресурсів вико"
навчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) за"
тверджує склад постійно діючої комісії з обстеження зелених насаджень
м. Києва (далі — комісія).

Робочий орган, який забезпечує діяльність комісії в частині надання
послуг із обстеження зелених насаджень, нарахування відновної вартості,
оформлення акта обстеження, визначається Київським комунальним
об’єднанням зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень
міста “Київзеленбуд”.

До роботи в комісії в обов’язковому порядку залучаються заявник або
його представники (юридична чи фізична особа), власник (користувач)
земельної ділянки, інші заінтересовані організації.

Розмір тарифів (розцінок) на проведення обстежень та надання інших
послуг Київським комунальним об’єднанням зеленого будівництва та екс"
плуатації зелених насаджень міста “Київзеленбуд” встановлюється цим
комунальним об’єднанням за погодженням з Головним управлінням ціно"
вої політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), постійною комісією Київради з питань екологіч"
ної політики та постійною комісією Київради з питань земельних відносин,
містобудування та архітектури у встановленому порядку.

Кошти за надані послуги перераховуються заявником Київському кому"
нальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених наса"
джень міста “Київзеленбуд”.

7. Комісія у п’ятиденний строк з моменту надходження заяви визначає
стан зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, і складає
акт обстеження тих насаджень, що підлягають видаленню, за зразком, за"
твердженим наказом Міністерства з питань житлово"комунального госпо"
дарства України “Про затвердження Методики визначення відновної вар"
тості зелених насаджень” від 12.05.09 № 127 (зі змінами та доповнення"
ми), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.06.09 за
№ 549/16565.

8. Акт обстеження наявних зелених насаджень складається у чотирьох
примірниках і подається заявником на погодження з територіальним ор"
ганом Міністерства екології та природних ресурсів України, який протя"
гом 15 днів погоджує його або надає вмотивовану відмову в погодженні,

яка може бути оскаржене заявником у судовому порядку. Три примірни"
ки погодженого акта повертаються комісії, по одному з яких передається
власнику (користувачу) земельної ділянки і заявнику.

Погоджений в установленому порядку акт обстеження зелених наса"
джень, що підлягають видаленню, дійсний протягом двох років від зазна"
ченої в цьому акті дати обстеження зелених насаджень.

9. Голова комісії в триденний строк з моменту погодження акта обсте"
ження зелених насаджень направляє його до Головного управління еко"
логії та охорони природних ресурсів виконавчого органу Київради (Київ"
ської міської державної адміністрації) для підготовки розпорядження ви"
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад"
міністрації) про видалення зелених насаджень.

10. Головне управління екології та охорони природних ресурсів вико"
навчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) в три"
денний строк з моменту надходження акта обстеження зелених наса"
джень, що підлягають видаленню, перевіряє правильність нарахування
відновної вартості зелених насаджень, готує проект розпорядження вико"
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі"
ністрації) про видалення зелених насаджень, в якому зазначаються дані
про кількість зелених насаджень, що підлягають видаленню, та сума від"
новної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню, та пере"
дає його на погодження до виконавчого органу Київської міської ради (Ки"
ївської міської державної адміністрації) в установленому порядку.

11. Виконавчий орган Київської міської ради (Київської міської держав"
ної адміністрації) у місячний строк після надходження зазначеного проек"
ту приймає рішення про видалення зелених насаджень і наступного дня
після прийняття такого рішення зобов’язаний видати його копію заявни"
ку для оплати відновної вартості зелених насаджень, що підлягають вида"
ленню.

12. На підставі розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) про видалення зелених
насаджень заявником до бюджету міста Києва сплачується відновна вар"
тість зелених насаджень, розмір якої розраховується згідно з Методикою
визначення відновної вартості зелених насаджень, затвердженої наказом
Міністерства з питань житлово"комунального господарства України від
12.05.09 № 127 (зі змінами та доповненнями), зареєстрованого в Мініс"
терстві юстиції України 19.06.09 за № 549/16565.

13. Особливості сплати відновної вартості зелених насаджень у місті
Києві:

13.1. Сплата відновної вартості зелених насаджень не проводиться у
разі:

реконструкції або капітального ремонту об’єкта благоустрою;
знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і

порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантимет"
рів та самосійних газонів;

ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах населеного пункту;
відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затіняєть"

ся деревами;
проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повіт"

ряних ліній електропередачі, на трансформаторній підстанції і розподіль"
ному пункті системи енергопостачання, мережі водо", теплопостачання та
водовідведення, телекомунікаційній і кабельній електромережі;

досягнення деревом вікової межі;
провадження господарської діяльності на території розсадників з виро"

щування декоративних дерев та кущів;
ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації;
проведення робіт з гідронамиву на вільних від забудови ділянках, на

яких відповідно до затвердженої містобудівної документації передбачає"
ться багатоповерхова та громадська забудова;

виконання будівельних робіт у міжнародному аеропорту “Київ” (Жуля"
ни), при проведенні робіт по знесенню висотних перешкод на аеродро"
мах і прилеглих до них територіях;

реалізації проектів реновації територій, зайнятих будинками першого
індустріального домобудування, та інвестиційних проектів реконструкції
будинків застарілого житлового фонду;

в інших випадках, передбачених законодавством України.
13.2. У випадку передачі земельних ділянок безоплатно у власність фі"

зичним особам та членам їх сімей, що на законних підставах володіють та
користуються зазначеною земельною ділянкою (відповідно до матеріалів
інвентаризації або правовстановлюючих документів), відновна вартість
зелених насаджень, які створені та/або придбані і висаджені такими осо"
бами, не сплачується.

14. Головне управління екології та охорони природних ресурсів вико"
навчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) не
пізніше наступного робочого дня після подання заявником документа про
сплату відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню,
видає ордер на видалення зелених насаджень за зразком, затвердженим
наказом Міністерства з питань житлово"комунального господарства Укра"
їни “Про затвердження Методики визначення відновної вартості зелених
насаджень” від 12.05.09 № 127 (зі змінами та доповненнями), зареєстро"

ваним в Міністерстві юстиції України 19.06.09 за № 549/16565.
15. Деякі особливості видалення зелених насаджень в місті Києві:
15.1. Видалення зелених насаджень в межах земельної ділянки, відве"

деної у власність або користування суб’єктам господарювання для будів"
ництва об’єктів містобудування, а також реконструкції та капітального ре"
монту будівель і споруд, об’єктів благоустрою, здійснюється на підставі
зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт чи
дозволу на виконання будівельних робіт, що подається до територіальних
органів Державної архітектурно"будівельної інспекції України відповідно
до статей 35—37 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльно"
сті”.

У разі відведення земельної ділянки для вищезазначених потреб, до
моменту державної реєстрації прав на земельну ділянку замовник зобо"
в’язаний укласти охоронний договір на зелені насадження, що знаходять"
ся на земельній ділянці, відповідно до підпункту 16.2 пункту 16 цього По"
ложення або сплатити відновну вартість зелених насаджень.

У випадку, якщо земельна ділянка відведена до моменту набуття чин"
ності цим порядком замовник зобов’язаний сплатити відновну вартість
зелених насаджень або укласти охоронний договір на зелені насадження,
що знаходяться на земельній ділянці, до моменту виконання підготовчих
робіт або будівельних робіт.

15.2. Враховуючи, що абзацом 10 підпункту 2.1 розділу 2 Правил ут"
римання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених
наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово"комунального
господарства України від 10.04.06 № 105, зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 27.07.06 за № 880/12754, встановлено, що газон — це
певна ділянка однорідної території з штучним дерновим покривом, який
створюється посівом і вирощуванням дерноутворювальних трав (пере"
важно багаторічних злаків) або одернуванням, то визначення відновної
вартості газону без отримання у КО “Київзеленбуд” документального під"
твердження затрат на створення газону та догляду за ним не допускаєть"
ся.

15.3. Видалення зелених насаджень на земельній ділянці, яка перебу"
ває у приватній власності, та на присадибній ділянці здійснюється за рі"
шенням власника (користувача) земельної ділянки без сплати їх відновної
вартості.

У випадку укладення власником земельної ділянки охоронного догово"
ру на зелені насадження відповідно до підпункту 16.2 пункту 16 цього По"
ложення, відновна вартість зелених насаджень, у разі їх видалення, спла"
чується в установленому порядку.

15.4. Видалення зелених насаджень на території меморіального ком"
плексу та кладовища здійснюється за рішенням балансоутримувача без
сплати їх відновної вартості.

15.5. Видалення аварійних, сухостійних і фаутних дерев на об’єкті бла"
гоустрою здійснює балансоутримувач на підставі акта обстеження зеле"
них насаджень, складеного та погодженого в установленому порядку.

15.6. У процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та над"
звичайної ситуації, а також у разі, коли стан зелених насаджень загрожує
життю, здоров’ю громадян чи майну громадян та/або юридичних осіб,
видалення зелених насаджень здійснюється негайно, за умови поперед"
ньої фотофіксації зелених насаджень, з подальшим складанням акта об"
стеження зелених насаджень в установленому порядку.

Заява про оформлення акта обстеження видалених зелених насаджень
разом з матеріалами фотофіксації повинна бути подана заявником до Го"
ловного управління екології та охорони природних ресурсів виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністрації) протягом
трьох календарних днів з дати аварійного знесення зелених насаджень.

15.7. Видалення зелених насаджень при встановленні тимчасових спо"
руд торговельного, побутового, соціально"культурного чи іншого призна"
чення для здійснення підприємницької діяльності в місті Києві не допус"
кається.

16. Особливості сплати відновної вартості зелених насаджень при ви"
рішенні земельних питань:

16.1. Відновна вартість зелених насаджень, розташованих на земель"
ній ділянці, що відведена в установленому порядку фізичній або юридич"
ній особі, сплачується під час передачі такої ділянки у власність відповід"
ної особи.

16.2. При відведенні земельних ділянок для будівництва індивідуаль"
них житлових будинків, будинків садибного типу, спорудження інших
об’єктів містобудування, а також реконструкції та капітального ремонту
будівель і споруд, об’єктів благоустрою та інших цілей, не пов’язаних із
будівництвом, відновна вартість зелених насаджень не сплачується при

умові збереження наявних на земельній ділянці зелених насаджень та на"
явності укладеного з Київським комунальним об’єднанням зеленого бу"
дівництва та експлуатації зелених насаджень міста “Київзеленбуд” без"
строкового та безоплатного охоронного договору на зелені насадження,
які знаходяться на земельній ділянці, у формі згідно з додатком до цього
Порядку.

16.2.1. Відповідно до охоронного договору на зелені насадження влас"
ник чи користувач земельної ділянки бере на себе зобов’язання зберіга"
ти та утримувати в належному стані зелені насадження, які знаходяться в
межах земельної ділянки.

У випадку невиконання умов договору особа, яка взяла на себе зобо"
в’язання, повинна сплатити відновну вартість зелених насаджень та
штраф у розмірі 150% відновної вартості (що є видом забезпечення ви"
конання зобов’язань за договором).

Контроль за станом виконання охоронного договору на зелені наса"
дження здійснює Головне управління екології та охорони природних ре"
сурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адмініс"
трації) спільно з Київським комунальним об’єднанням зеленого будівниц"
тва та експлуатації зелених насаджень міста “Київзеленбуд” шляхом орга"
нізації планових та позапланових виїзних перевірок стану зелених наса"
джень.

Охоронним договором на зелені насадження встановлюється порядок
та періодичність проведення планових перевірок стану зелених наса"
джень (не частіше одного разу на рік).

Позапланові перевірки проводяться за наказом начальника Головного
управління екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації) у разі наявності фак"
тів порушення виконання охоронного договору на зелені насадження.

16.2.2. Для укладення (переукладення) охоронного договору на зелені
насадження заявник звертається до Київського комунального об’єднання
зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста “Київзе"
ленбуд” з відповідною заявою та завіреною відповідною ліцензованою
проектною організацією копією документації із землеустрою, в якій ви"
значено межі земельної ділянки.

16.2.3. Охоронний договір на зелені насадження укладається на під"
ставі акта обстеження зелених насаджень, складеного відповідно до цьо"
го Порядку.

16.2.4. Акт обстеження наявних зелених насаджень складається у
трьох примірниках, по одному з яких передається головою комісії заявни"
ку, Київському комунальному об’єднанню зеленого будівництва та екс"
плуатації зелених насаджень міста “Київзеленбуд” та Головному управлін"
ню екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації).

16.2.5. У разі відсутності зелених насаджень на земельній ділянці Ки"
ївське комунальне об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зеле"
них насаджень міста “Київзеленбуд” готує висновок про відсутність зеле"
них насаджень на земельній ділянці та передає її заявнику.

16.2.5. У разі відсутності зелених насаджень на земельній ділянці Ки"
ївське комунальне об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зеле"
них насаджень міста “Київзеленбуд” надає відповідну інформацію заінте"
ресованим особам.

16.2.6. Головне управління екології та охорони природних ресурсів ви"
конавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) в
триденний строк з моменту надходження акта обстеження зелених наса"
джень вносить відповідні відомості до реєстру зелених насаджень у місті
Києві.

16.2.7. Договір укладається в чотирьох примірниках, які мають однако"
ву юридичну силу, один з яких залишається в Київському комунальному
об’єднанні зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста
“Київзеленбуд”, один направляється до Головного управління екології та
охорони природних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації), а два передаються заявнику.

16.3. При здійсненні державної реєстрації правочинів щодо відчужен"
ня земельних ділянок за цивільно"правовими договорами Головне управ"
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації) здійснює контроль за сплатою відновної вартості
зелених насаджень або укладенням охоронного договору на зелені наса"
дження набувачем права власності на земельну ділянку.

Заступник міського голови — секретар Київради  
Г. Герега

Додаток 1
до Порядку видалення зелених насаджень на території міста Києва

ОХОРОННИЙ ДОГОВІР 
на зелені насадження

_____ від____________ м. Київ

1. Київське комунальне об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста “Київзеленбуд” (далі — КО “Київзеленбуд”) в осо"
бі керівника __________________________________, (далі — уповноважений суб’єкт) з одного боку, та ______________________________________________(далі — ут"
римувач), з іншого боку, уклали цей договір про таке:

2. Утримувач бере на себе зобов’язання щодо зберігання та утримування в належному стані таких зелених насаджень:

N з/п Вид зелених
насаджень 

Вік  (років) Висота  (м) Діаметр стовбура на висоті
1,3 метра від землі  (см) 

Кількість  (шт.) Якісний стан зелених
насаджень 

1 

2 

3 

4 

… 

Відновна вартість зелених насаджень станом на ___________20___рік

1. Дерев ______________________________________одиниць 

2. Кущів ______________________________________одиниць 

3. Газонів ___________________________________________га 

4. Квітників __________________________________________м2 

Всього:

1. Дерев ______________________________________одиниць 

2. Кущів ______________________________________одиниць 

3. Газонів ___________________________________________га 

4. Квітників __________________________________________м2 

3. Зелені насадження, що підлягають охороні відповідно до цього до"
говору, знаходяться на земельній ділянці:

місцезнаходження:_______________
площа:_________________________
Копія документації із землеустрою, в якій визначено межі земельної ді"

лянки, є невід’ємною частиною цього договору.

4. Утримувач зобов’язується:
4.1. Утримувати в належному санітарному стані зелені насадження, за"

значені в пункті 2 цього договору.
4.2. Протягом року здійснювати комплекс заходів із догляду за дере"

вами і чагарниками, що включає: поливання, внесення добрив, вкриття,
обприскування крон дерев, догляд за ґрунтом, боротьбу з бур’янами, об"
робку дупел і механічних пошкоджень, формування крон дерев і чагарни"
ків.

4.3. Здійснювати захист зелених насаджень від шкідників і хвороб.
4.4. Не допускати механічного пошкодження зелених насаджень.
4.5. Здійснювати підсівання газонів.
4.6. Самостійно або за допомогою спеціалізованих організацій здій"

снювати періодичний огляд зелених насаджень (не менше ніж двічі на
рік — навесні та восени) з метою перевірки стану зелених насаджень.

4.7. Під час проведення робіт на земельній ділянці, на якій знаходять"
ся зелені насадження:

— у разі будівельних робіт — огороджувати дерева;
— у процесі виконання робіт щодо будівництва доріг, тротуарів, ас"

фальтування дворів тощо утворювати лунки довкола наявних дерев;
— копати канави глибше 1 м для прокладання підземних інженерних

мереж і фундаментів на віддалі не менше 2 м від дерева та 1,5 м від ча"
гарника;

— не допускати засипання ґрунтом чагарників та стовбурів дерев;
— зберігати верхній родючий шар ґрунту на всій території забудови,

організовувати його зняття, складування та залишати для подальшого ви"
користання;

— не допускати складування будівельних матеріалів, стоянки машин і
механізмів на відстані меншій 2,5 м від дерева і 1,5 м від чагарника.

4.8. Безперешкодно допускати на територію земельної ділянки праців"
ників Головного управління екології та охорони природних ресурсів вико"
навчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) та КО

“Київзеленбуд” для здійснення контролю за виконанням умов цього дого"
вору.

4.9. Здійснювати видалення зелених насаджень лише на підставі орде"
ра, виданого в установленому порядку.

4.10. Негайно повідомляти уповноваженого суб’єкта про будь"яке по"
шкодження зелених насаджень або загрозу їх пошкодження.

4.11. Відшкодовувати шкоду, завдану пошкодженням або знищенням
зелених насаджень.

4.12. У разі відчуження частини земельної ділянки, на якій знаходять"
ся зелені насадження, щодо яких укладено цей договір, переукласти охо"
ронний договір на зелені насадження.

4.13. Спеціальні умови договору *:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
* комплекс першочергових заходів щодо збереження зелених наса"

джень, які знаходяться на земельній ділянці.
5. Утримувач має право:
5.1. Залучати підприємства і організації незалежно від форм власності

до виконання окремих робіт з утримування зелених насаджень.
5.2. У встановленому порядку (на підставі ордера, після сплати віднов"

ної вартості) видаляти зелені насадження, щодо яких укладено цей дого"
вір.

5.3. На власний розсуд озеленювати територію земельної ділянки, не
створюючи при цьому несприятливого режиму для зелених насаджень,
які охороняються.

5.4. Отримувати плоди від використання зелених насаджень.
5.5. Передати зелені насадження на зберігання уповноваженій особі з

компенсацією витрат на пересадження.
6. Відповідальність утримувача:
6.1. У разі знищення або пошкодження зелених насаджень до ступеня

припинення росту, у зв’язку із невиконанням умов договору утримувач
сплачує відновну вартість зелених насаджень у сумі, розрахованій на мо"
мент повідомлення про пошкодження зелених насаджень (або виявлення
таких пошкоджень уповноваженим органом) та штраф у розмірі 150% від"
новної вартості зелених насаджень.
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6.2. Утримувач не несе відповідальності за шкоду, завдану зеленим на"
садженням стихійним лихом, хворобою чи шкідниками, у разі, коли утри"
мувачем було вжито заходи щодо збереження зелених насаджень та
своєчасно повідомлено компетентному органу про небезпеку для зелених
насаджень.

6.3. Утримувач не несе відповідальності за загибель дерев у разі до"
сягнення ними вікової межі.

В такому випадку утримувач сплачує компенсацію в розмірі 50 % від"
новної вартості дерева.

7. Контроль за додержанням умов договору:
7.1. Контроль за додержанням умов цього договору здійснюється шля"

хом проведення періодичних планових та позапланових виїзних перевірок
Головним управлінням екології та охорони природних ресурсів виконав"
чого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) спільно з
КО “Київзеленбуд”.

Періодичні перевірки проводяться не частіше ніж один раз на рік (на"
весні та восени), про що повідомляється утримувачу не пізніше ніж за де"
сять днів до дати проведення такої перевірки.

Позапланові перевірки проводяться за наказом Головного управління
екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки"
ївської міської державної адміністрації) не частіше 2 разів на рік.

8. Цей договір є безоплатним, укладеним безстроково в трьох примір"
никах, які мають однакову юридичну силу.

9. Договір вступає в силу з моменту оформлення права користування
чи права власності на земельну ділянку.

10. Договір припиняється у разі:

— сплати утримувачем відновної вартості зелених насаджень, які під"
лягають охороні відповідно до цього договору;

Або
— відчуження земельної ділянки, на якій знаходяться зелені насаджен"

ня, щодо яких укладено цей договір, чи закінчення строку дії договору
оренди земельної ділянки, на якій знаходяться зелені насадження.

11. У разі відчуження утримувачем частини земельної ділянки, на якій
знаходяться зелені насадження, що підлягають охороні відповідно до цьо"
го договору, цей договір діє до моменту його переукладання утримувачем
та укладання набувачем прав власності на відчужувану частину земельної
ділянки охоронного договору на зелені насадження або сплати набувачем
відновної вартості зелених насаджень.

12. Додатки (є невід’ємною частиною цього договору):
1. Акт обстеження зелених насаджень;
2. Документація із землеустрою.

Підписи та реквізити сторін:

Уповноважена особа Утримувач
____________________ ______________________
____________________ ______________________
____________________ ______________________

ДОДАТОК 2 
до рішення Київської міської ради 

від 27.10.2011 р. № 384/6600

Кошторис №1
вартості створення (посадки) одного дерева листяних порід 

та догляду за ним протягом дворічного періоду приживлення
(Згідно з Методикою визначення відновної вартості зелених насаджень,

затвердженої наказом Мінінстерства з питань житлово"комунального господарства України від 12.05.2009 року №127)
Основа: Кошторисна вартість 0,574 тис. грн
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,009 тис. люд."год.

Кошторисна заробітна плата 0,115 тис. грн
Середній розряд робіт 2,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на 
№
п/п

Шифр і
номер
позиції
нормати5
ву

Найменування
робіт і витрат,
одиниця виміру

Кіль5
кість

Вартість одиниці, грн Загальна вартість, грн Витрати труда
робітників, 
люд.5год.

не зайнятих
обслуговуваням
машин

всього експлуа5
тації
машин

всього заробіт5
ної плати

експлуа5
тації
машин

заробіт5
ної плати

в тому  числі
заробітної
плати

в тому
числі за5
робітної
плати

тих, що
обслуговують
машини

на
одиницю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Р18584510 Підготовка вручну
стандартних місць
для садіння
дерев5саджанців з
оголеною
кореневою
системою  з
додаванням
рослинної землі
до 100%
10шт

0,1 991,48
525,49

__5__        
5

99 53 __5__
5    

46,38   
_____
5    

5   
____
5    

2 С331545 Перевезення
дерев 5 саджанців
на вiдстань 30 км
т

0,05 72,94 
55

72,94
5    

4 5    4 
5    

__5__
5    

__5
5    

3 Р1858652 Садіння дерев5
саджанців з
оголеною
кореневою
системою в ями
розміром 
1,0х0,8 м
10шт

0,1 271,07
271,07

5
5    

27 27 __5__
5    

18,72
5    

2 
5    

4 С1429575
варіант 4

Дерево листяне з
оголеною
кореневою
системою
шт

1 350,00
55

__5
5    

350 5    __5__
5    

__5__
5    

__5
5    

5 Р18510551 Перший рік
Догляд за
саджанцями
дерев з оголеною
кореневою
системою
10шт

0,1 185,66
143,21

42,45 
9,24

19 14 5
1

12,73
0,69

1
5    

6 Р18510551 Другий рік
Догляд за
саджанцями
дерев з оголеною
кореневою
системою
10шт

0,1 185,66
143,21

42,45
9,24

19 14 5
1

12,73
0,69

1
5    

Разом прямі витрати по кошторису, грн 518 108 14
2

9 
5    

в тому числi:

вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн 396

всього заробiтна плата, грн 110

Загальновиробничi витрати, грн 56

трудомісткість в загальновиробничих витратах,
люд.5год.

5    

заробітна плата в загальновиробничих витратах,
грн.

5

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   

Прямі витрати будiвельних робiт , грн 518

в тому числі:

вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн 396

заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих
обслуговуванням машин, грн.

108

заробітна плата в експлуатації машин, грн 2

Загальновиробничi витрати, грн 56

заробітна плата в загальновиробничих витратах,
грн

5

Всього кошторисна вартість будiвельних робiт, грн 574

кошторисна трудомісткість, люд.5год. 9

кошторисна заробітна плата, грн 115

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   

Всього по кошторису, грн 574

Кошторисна трудомісткість, люд.5год. 9

Кошторисна заробiтна плата, грн 115

ДБН Д.1.15152000  п.3.1.18.4 
Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно5монтажних
організацій 
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Кошторис №2
вартості створення (посадки) одного дерева хвойних порід 

та догляду за ним протягом дворічного періоду приживлення
(Згідно з Методикою визначення відновної вартості зелених насаджень, затвердженої наказом Мінінстерства з питань житлово"комунального

господарства України від 12.05.2009 року №127)  
Основа: Кошторисна вартість 1,606 тис. грн
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,020 тис.люд."год.

Кошторисна заробітна плата 0,255 тис. грн
Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на 

№
п/п

Шифр і
номер
позиції
норма5
тиву

Найменування
робіт і витрат,
одиниця виміру

Кіль5
кість

Вартість одиниці, грн Загальна вартість, грн Витрати праці  робітників,
люд.5год. 

не зайнятих обслуго5
вуваням машин

всього експлуа5
тації
машин

всього заробіт5
ної плати

експлуа5
тації
машин

заробіт5
ної плати

в тому
числі за5
робітної
плати

в тому
числі за5
робітної
плати

тих, що обслуговують
машини

на
одиницю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Р1858158 Підготовка вручну
стандартних місць
для садіння  дерев
та кущів з
квадратною
грудкою землі
розміром
0,8х0,8х0,5 м 
з додаванням
рослинної  землі
до 50%
10шт

0,1 1696,29
1013,02

__5__
5    

170 101 __5__
5    

89,41  
5    

9  
5    

2 С331545 Перевезення
дерев 5 саджанців
на вiдстань 30 км
т

0,5 72,94 
55

72,94 
5    

36 5    36 
5    

5
5    

5
5    

3 Р1858356 Садіння дерев та
кущів з
квадратною
грудкою  землі
розміром
0,8х0,8х0,5 м
автокраном
10шт

0,1 905,51
732,37

128,96
28,06

91 73 13
3

53,38
2,09

5  
5    

4 С1429575
варіант 7

Дерево хвойне
комове
шт.    

1 1100,00
55

5
5    

1100 5    5
5    

5
5    

5
5    

5 Р1851045
6

Перший рік
Догляд за
деревами або
кущами з
квадратною
грудкою землі
розміром
0,8х0,8х0,5 м
10шт

0,1 410,82
324,31

86,51
18,82

41 32 9
2

26,78 
1,40

3
5    

6 Р1851045
6

Другий рік
Догляд за
деревами або
кущами з
квадратною
грудкою землі
розміром
0,8х0,8х0,5 м
10шт

0,1 410,82
324,31

86,51 
18,82

41 32 9
2

26,78
1,40

3
5    

Разом прямі витрати по кошторису, грн 1479 238 67
7

20 
5    

в тому числi:

вартість матеріалів, виробів та конструкцій,
грн

1174

всього заробiтна плата, грн 245

Загальновиробничi витрати, грн 127

трудомісткість в загальновиробничих витратах,
люд.5год.

—

заробітна плата в загальновиробничих
витратах, грн

10

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   

Прямі витрати будiвельних робiт , грн 1479

в тому числі:

вартість матеріалів, виробів та конструкцій,
грн

1174

заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих
обслуговуванням машин, грн

238

заробітна плата в експлуатації машин, грн 7

Загальновиробничi витрати, грн 127

заробітна плата в загальновиробничих
витратах, грн

10

Всього кошторисна вартість будiвельних робiт, грн 1606

кошторисна трудомісткість, люд.5год. 20

кошторисна заробітна плата, грн 255

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   

Всього по кошторису, грн 1606

Кошторисна трудомісткість, люд.5год. 20

Кошторисна заробiтна плата, грн 255

ДБН Д.1.15152000  п.3.1.18.4 
Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно5монтажних
організацій 
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Всього по кошторису 1621

Продовження в наступних номерах

Про дозвіл на створення органу 
самоорганізації населення 

"Комітет мікрорайону "Грушківський” 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 373/6589 від 27 жовтня 2011 року
Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 3, 8, 9, 11,

13, 14, 16, 17, 24 Закону України "Про органи самоорганізації населення”, рішення Київради від 26.09.02 № 10/170 "Про органи са�
моорганізації населення в місті Києві”, враховуючи заяви ініціативної групи про створення органу самоорганізації населення від
22.05.09 № 20312 та від 15.09.11 № 29/233�0�16829, протокол конференції жителів за місцем проживання від 12.05.09 та список учас�
ників конференції жителів за місцем проживання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Дозволити створити орган самоорганізації населення та визначити
його назву — "Комітет мікрорайону "Грушківський”.

2. Визначити, що орган самоорганізації населення "Комітет мікро"
району "Грушківський” в Солом’янському районі м. Києва діє в межах
території таких будинків:

вулиця Героїв Севастополя — будинки №№ 8, 10"А, 10"Б, 12, 14,
16, 18/2, 20/1,22,24/2,26;

вулиця Каблукова — будинки №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11"13, 15:
вулиця Метробудівська — будинки №№ 1/35, 3, 4, 4"А, 5, 6, 6"А, 7,

8, 9/9, 10/11, 11, 12, 13/10, 14/12, 18;
вулиця Чумака — будинки №№ 4, 5, 6, 8, 13.
Згідно з протоколом зборів жителів за місцем проживання від

12.05.09 на території діяльності органу самоорганізації населення "Ко"
мітет мікрорайону "Грушківський” мешкає на законних підставах (за"
реєстровано за місцем проживання) 9613 жителів, у тому числі 7520
жителів, які мають право голосу станом на 12.05.09.

3. Основними напрямками діяльності органу самоорганізації насе"
лення "Комітет мікрорайону "Грушківський” в Солом’янському районі
м. Києва є:

3.1. Створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцево"
го значення у межах Конституції і законів України.

3.2. Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших по"
треб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг.

3.3. Участь у реалізації соціально"економічного, культурного роз"
витку території діяльності органу самоорганізації населення, інших
місцевих програм.

4. Надати органу самоорганізації населення "Комітет мікрорайону
"Грушківський” в межах території його діяльності такі власні повнова"
ження:

4.1. Представляти разом з депутатами Київради інтереси жителів у
Київраді, місцевих органах виконавчої влади.

4.2. Сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації
актів Президента України та органів виконавчої влади, рішень Київра"
ди, розпоряджень Київського міського голови, місцевих органів вико"
навчої влади, рішень, прийнятих місцевими референдумами.

4.3. Організовувати на добровільних засадах участь населення у за"
ходах щодо охорони навколишнього природного середовища, прове"
денні робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному ста"
ні прибудинкових територій, обладнанні дитячих і спортивних майдан"
чиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо.

4.4. Організовувати на добровільних засадах участь населення у за"
ходах щодо ремонту приміщень загального користування із дотриман"
ням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт.

4.5. Здійснювати контроль за якістю надання громадянам, які меш"
кають у житлових будинках на території діяльності органу самооргані"
зації населення, житлово"комунальних послуг та за якістю проведених
у зазначених житлових будинках ремонтних робіт.

4.6. Організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам,
сім’ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабез"
печеним та багатодітним сім’ям, а також самотнім громадянам, дітям"
сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити про"
позиції з цих питань до Київради.

4.7. Надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в
здійсненні ними протипожежних заходів, організовувати вивчення на"
селенням правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громад"
ського контролю за додержанням вимог пожежної безпеки.

4.8. Сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам
у забезпеченні охорони громадського порядку.

4.9. Розглядати звернення громадян, вести прийом громадян.
4.10. Вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які

мешкають у межах території діяльності органу самоорганізації насе"
лення. 

4.11. Сприяти депутатам Київради в організації зустрічей з вибор"
цями, прийому громадян і проведенні іншої роботи з мешканцями.

4.12. Інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації
населення, організовувати обговорення проектів його рішень з най"
важливіших питань.

5. Орган самоорганізації населення "Комітет мікрорайону "Грушків"
ський” набуває власних повноважень після його реєстрації у виконав"
чому органі Київради (Київській міській державній адміністрації) в по"
рядку, встановленому статтею 13 Закону України “Про органи самоор"
ганізації населення”, та з дня його державної реєстрації в порядку,
встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних
осіб та фізичних осіб — підприємців”.

6. Органу самоорганізації населення "Комітет мікрорайону "Груш"
ківський” в місячний термін після державної реєстрації направити до
секретаріату Київради копії таких реєстраційних документів: положен"
ня про орган самоорганізації населення, свідоцтва про реєстрацію у
виконавчому органі Київради (Київській міській державній адміністра"
ції), свідоцтва про державну реєстрацію, довідки про ідентифікаційний
код (ЄДРПОУ), списки персонального складу членів органу самоорга"
нізації населення.

7. Контроль за фінансовою діяльністю органу самоорганізації насе"
лення "Комітет мікрорайону "Грушківський” у межах своїх повноважень
здійснюють Київська міська рада та виконавчий орган Київради (Київ"
ська міська державна адміністрація).

8. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті Київської
міської ради “Хрещатик”.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну ко"
місію Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, між"
народних зв’язків та інформаційної політики і на виконавчий орган Ки"
ївради (Київську міську державну адміністрацію).

Київський міський голова  Л. Черновецький
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 16 грудня 2011 року

Українське шоу європейського
рівня від Поплавського
У Палаці “Україна” з аншлагом пройшли 
два концерти ректора КНУКІМ
Надія ОСТАННЯ
“Хрещатик”

13 та 14 р дня Націо-
нальном палаці “У раїна”
відб лися рандіозні вист -
пи народно о артиста
У раїни Михайла Поплав-
сь о о з новою про рамою
“Шо продовж ється”. Під
час онцерт лядачі поч -
ли ви онанні співаючо о
ре тора не лише свої
люблені пісні з масштаб-
ними хорео рафічними по-
станов ами, а й побачили
вист пи йо о др зів та о-
ле .

На вході гостей радо зустрічали

аплодисментами. А прийшло їх дуже

багато — друзі, студенти і шануваль�

ники творчості... Великий зал Пала�

цу “Україна” ледве вмістив усіх ба�

жаючих.

Нова концертна програма “Шоу

продовжується” вражала своїм роз�

махом — під кожну композицію на

сцені з’являлося певне відео, а ви�

конання пісень супроводжувалося

хореографічними яскравими номе�

рами студентів факультету режисури

і хореографії КНУКІМ та відомого

за межами України театру сучасної

хореографії “Сузір’я Аніко” під ке�

рівництвом народної артистки

України, професора КНУКІМ Аніко

Рехвіашвілі. Багато пісень глядачі

почули та оцінили в новому аранжу�

ванні, наприклад, з саксофоном чи

елементами репу. Розпочався кон�

церт з відомих хітів — “Юний орел”,

“Кропива”, “Ми були молоді”,

“Край”, “Червона рута”. Далі звуча�

ли пісні, що близькі серцю кожного

глядача: “Мамина черешня”, “Сину

мій” та “Батько”. “Пам’ятайте своїх

батьків. Частіше дзвоніть та приїжд�

жайте до них. Адже кожний ваш

приїзд продовжує їхнє життя! Бере�

жіть їх, поки вони, ще живі”,— на�

голосив Михайло Поплавський. Від

родинної теми співак перейшов до

любовної — “Кохаймося”, “Про�

щання”, “Блюз еротичних думок”.

Зимового новорічного настрою до�

дала слухачам композиція “Сніг

кружляє”, під час якої на сцені, імі�

туючи ковзанку, у хороводах круж�

ляли юнаки та дівчата на роликах.

Уже кілька років поспіль Михайло

Поплавський є продюсером телеві�

зійного дитячого конкурсу “Крок до

зірок”, тож і його концерт не обій�

шовся без юних вихованців. Вони

разом з малечою заспівали пісню

“Крок до зірок”, а старші — “Дитя�

чий карнавал”. “Є багато співаків, а

я — виконавець українських народ�

них пісень”,— сказав Михайло По�

плавський. І на підтвердження цьо�

го виконав “Варенички мої” та “Са�

ло” у стилі українських народних гу�

лянь. А на завершення заспівав “Ка�

пелюх” та “Шоу повинно тривати”.

Разом з улюбленим другом та рек�

тором на сцені співали й багато ін�

ших відомих виконавців. Молоді та

драйвові — студентка Університету

культури Гайтана виступила з піснею

“Україно. Будьмо!”, а аспірантка На�

таля Валевська — з композицією

“Європа”. Народна артистка Укра�

їни Наталя Бучинська подарувала

Михайлу Поплавському пісню “Зо�

лоте кохання”, написану спеціально

до його дня народження. “З Михай�

лом Михайловичем ми знайомі з

2003 року, і дуже швидко знайомство

переросло в дует, ми записали пісню

“Моя Україна”, відзняли кліп. З тих

пір щороку я виступаю на сольних

концертах,— поділилася Наталя Бу�

чинська.— Це мій наставник і друг.

Він високо оцінив пісню, яку я при�

урочила до його дня народження і

запевнив, що це — новий хіт”.

“Жодне шоу не обходиться без

циган”,— зазначив Михайло По�

плавський і запросив на сцену Пет�

ра Чорного та ансамбль “Циганські

мотиви”. Підтримали його і давні

друзі, колеги по сцені — Іван Попо�

вич, який виконав “Карпатський

край”, та професор КНУКІМ Павло

Зібров з “Українським весіллям”. А

Григорій Чапкіс — почесний профе�

сор Національного університету

культури і мистецтв — разом зі сту�

дентами станцював запальну самбу.

“Я познайомився з Михайлом По�

плавським коли він тільки розпочи�

нав концерту діяльність. Тоді він пі�

дійшов до мене, привітався і сказав:

якби я мав такий голос, як у тебе, то

підкорив би всю Європу,— пригадує

народний артист України Іван По�

пович.— Далі разом з ним я їздив на

гастролі, виступав на концертах. Він

завжди здавався мені діловою люди�

ною, людиною слова, що є дуже гар�

ною рисою. Сьогодні Михайло По�

плавський — справжня всебічна

глиба. Він взяв на себе дуже важку

ношу — проекти “Крок до зірок”,

“Наша пісня”, “Українська пісня

року”, “Мамо, вічна і кохана” до

Міжнародного дня матері, Шевчен�

ківські вечори “Ми діти твої, Укра�

їно!”, “Шеф�кухар країни” і голов�

ний проект усього його життя — Ки�

ївський національний університет

культури і мистецтв. Завдяки йому

ще знають, що таке українська куль�

тура, а українські артисти мають

можливість виступати в Палаці

“Україна” та на телебаченні. Хо�

четься побажати йому міцного здо�

ров’я ще на довгі роки”. З щирими

усмішками виходили після концерту

і глядачі. “Михайлу Поплавському

потрібно дати Героя України, в його

творчості є народний дух, унікаль�

ність та неповторність,— впевнена

киянка Надія.— Бажаємо йому ви�

ховувати елітну молодь та наповню�

вати країну справжньою україн�

ською енергетикою”. Не залишили

поза увагою грандіозне національне

шоу і поважні гості, представники

київської міської влади — голова

КМДА Олександр Попов та його за�

ступник Леонід Новохатько. “У доч�

ки Олександра Павловича сьогодні

день народження, тож я не очікував

такої честі”,— відзначив зі сцени

Михайло Поплавський. “Це було

дійсно найкраще шоу, яке я бачив за

свій 51 рік. Я переконаний, що ми

як кияни маємо пишатися, що в на�

шій столиці є Київський національ�

ний університет культури і мистецтв

на чолі з таким ректором, як Михай�

ло Поплавський,— після концерту

поділився враженнями Олександр

Попов.— Поплавський — це напо�

легливість, професіоналізм і велика

працездатність. Мені особливо по�

добаються тексти його пісень. Вони

наповнені великим змістом, який,

вийшовши із зали, залишається з

тобою. Це дуже велика рідкість не

тільки на українській естраді, а й на

сучасній естраді загалом”.

Телеверсію концертної програми

Михайла Поплавського “Шоу про�

довжується” дивіться на Першому

національному — 23 грудня о 19.00,

24 грудня о 19.55 (1 частина) та о

21.30 (2 частина); на ТРК “Ера” —

25 грудня о 6.50; на ТРК “Київ” — 25

грудня о 16.20

Андрій Курков розкрив 
таємниці Львова
Наступного року побачить світ його нова книга
Марія БЄЛЯЄВА
"Хрещатик"

Мин ло о тижня Андрій
К р ов рочисто здав до
др свіжень ий роман
"Львівсь а астроль Джимі
Хендрі са". Події ни и
роз ортаються Львові, а
оловні персонажі мають
реальних прототипів —
др зів письменни а.

Дія роману розпочинається в ніч з

17 на 18 вересня. Як і назва книги,

ця дата пов'язана з львівською істо�

ричною легендою. "На Личаків�

ському кладовищі дійсно є могила з

хрестом, підписана, як Джимі

Хендрікс. За радянських часів 18 ве�

ресня щороку в Оперному театрі та

обкомі Львова проходили урочисто�

сті, присвячені возз'єднанню Захід�

ної України та СРСР. В цей же час

до Львова з'їжджалися всі хіпі Ра�

дянської України, щоб відзначати

день народження Джімі Хендрікса.

Тоді їх на вокзалах ловили праців�

ники КГБ, і це факт",— розповідає

Андрій Курков. У книзі, окрім ко�

лоритних видуманих героїв, на

кшталт Тараса, який у автомобіль�

ній трясці збирає ниркові камені у

подорожніх та о шостій ранку по�

спішає додому, щоб заснути під гімн

України, діють і персонажі, які ма�

ють реальних прототипів. Це Алекс

Олексійович — освітлювач Оперно�

го театру, активіст руху хіпі та один

із зберігачів архіву радянських хіпі,

який до сих пір контактує зі старо�

жилами�хіпі з усього Радянського

Союзу, Оксана Прохарець, яка

створила театр "Кураж" і допомагає

львівським бездомним, та письмен�

ник з Вінників Юрко Андрухович,

спеціаліст по Львову. "Львів я люб�

лю і знаю, тут мешкав мій старший

брат,— розповідає Андрій Курков.—

Під час роботи над романом мене

водили по місту друзі. Тож тепер я

краще розумію Львів та відчув його

дихання".

Нова книга Андрія Куркова на�

несла Львів на мапу літературних

міст�героїв. Як обіцяє письменник,

її можна буде використовувати, як

путівник для літературних туристів,

як і попередні твори про Київ та

Очаків. Наприклад, в книзі опові�

дається про неофіційне підземелля,

що знаходиться під площею Ринок.

"Це — роман�триллер,— говорить

про книгу "Львівська гастроль Джи�

мі Хендрікса" автор.— Взагалі ніч�

ний Львів дуже хічкоківський, і в

романі у місті починають трапляти�

ся аномальні події. Звісно, є лінія

хіпі, лінія Тараса і Варки, але всі во�

ни об'єднані порятунком міста від

незрозумілої небезпеки". Чи завер�

шиться все хепі�ендом, читачі змо�

жуть дізнатися у лютому, коли

"Львівська гастроль Джимі Хен�

дрікса" українською та російською

мовами вийде у видавництві "Фо�

ліо"
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За ни ами Андрія К р ова можна влаштов вати літерат рні е с рсії, незабаром — і до Львова

10 років 
з джазом
Унікальний музичний заклад
столиці відзначає ювілей
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Сьо одні Ш ола джазово о та естрадно о мистецтв
свят є 10-річчя. За цей час вона перетворилася з на-
вчально о за лад на льт рний осередо Києва, там
проходять численні он рси та фестивалі. Поч ти мо-
лодих джазових та естрадних ви онавців на ювілейном
онцерті, я ий відб деться приміщенні ш оли, запро-
ш ють сіх бажаючих.

Перша Школа джазового та естрадного мистецтва з’явилася в Києві на

базі звичайної музичної школи Дніпровського району у 2001 році, очолив її

відомий джазовий критик, викладач джазових дисциплін Київського націо�

нального університету культури і мистецтв Петро Полтарєв. “Мені запро�

понували зробити новий учбовий заклад, в якому б викладалися джазові су�

часні напрямки та предмети, чого майже не існувало раніше”,— пригадує

він. Ще тоді в школі не було ані обладнаного залу, ані світла та звуку, а ни�

ні тут виступають відомі за кордоном музиканти.

На сьогодні в Школі джазового та естрадного мистецтв навчається понад

800 учнів різного віку — дошкільнята, школярі, дорослі. Викладачам школи

і джазовим фахівцям вдалося поєднати різні напрямки у єдине ціле — джа�

зовий та естрадний вокал, рок та джаз�гітара, саксофон та ударні інстру�

менти. Окремі майстер�класи для учнів проводять музиканти, відомі в

Україні та в світі. На базі школи було створене перший у Києві великий ди�

тячий джазовий оркестр “Юніори біг�бенд”, естрадно�джазовий вокальний

ансамбль під керуванням Олени Собко та інші ансамблі, тут видається спе�

ціалізований журнал “Джаз”. А з 2003 року школа носить почесне звання

“Школи зірок світу”.

Та найголовніше, що школа стала справжнім культурним центром для

молодих талантів та відомих артистів. Щорічно проводиться джазовий фес�

тиваль пам’яті Євгена Дергунова “Зимові джазові зустрічі”, Всеукраїнський

конкурс на краще виконання джазових творів серед дітей та молоді “Jazz

зорі”, Міжнародний дитячо�юнацький конкурс на краще виконання музи�

ки The Beatles “Yellow submarine”, Міжнародний фестиваль бардівської піс�

ні “Острів” та Перший в Україні фестиваль мюзиклів “Мюзикл�авеню”.

Власне, і ювілей школа святкуватиме проведенням унікального концерту,

відвідати який запрошує всіх меломанів. Найкращі від джазу — біг�бенд

Президентського оркестру під керуванням Сергія Золотарьова та відомі те�

пер у світі молоді джазові та естрадні виконавці вітатимуть свою школу з де�

сятиріччям. Концерт відбудеться 16 грудня о 18.00 за адресою вул. Челябін�

ська, 7�в (в сторону Лівобережного поштамту), велика зала Школи джазо�

вого та естрадного мистецтв. Вхід вільний

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

Повідомлення про проведення позачер ових за альних зборів
а ціонерів Приватно о а ціонерно о товариства
"Страхова омпанія "ПЕРЛИНА СТРАХУВАННЯ"

Місцезнаходження: 01133, м. Київ, б л. Л. У раїн и, 15-А.
ПрАТ "СК "ПЕРЛИНА СТРАХУВАННЯ" ( од ЄДРПОУ: 36257778) повідомляє про проведення позачер ових за альних

зборів а ціонерів товариства, що відб д ться 30 січня 2012 р. о 16.30 за адресою: 01004, м. Київ, в л.
Червоноармійсь а/Басейна, б д. 1-3/2 літера А, офіс Д-6 (4 поверх, а товий зал).

Реєстрація а ціонерів ПрАТ "СК "ПЕРЛИНА СТРАХУВАННЯ" для часті в за альних зборих відб деться 30 січня 2012
ро з 16.00 до 16.30 за місцем проведення Зборів.

Дата с ладення перелі а ціонерів, я і мають право брати часть за альних зборах — 24 січня 2012 р.
Перелі питань, що виносяться на олос вання (порядо денний):

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
позачер ових за альних зборів а ціонерів

Приватно о а ціонерно о товариства "Страхова омпанія "ПЕРЛИНА СТРАХУВАННЯ"

1. Обрання лічильної омісії.
2. Розподіл обов'яз ів між членами лічильної омісії та

затвердження механізм роботи лічильної омісії при
проведенні позачер ових За альних зборів а ціонерів
ПрАТ "СК "ПЕРЛИНА СТРАХУВАННЯ".

3. Затвердження підс м ів реєстрації а ціонерів
позачер ових За альних зборів а ціонерів ПрАТ "СК
"ПЕРЛИНА СТРАХУВАННЯ".

4. Обрання Голови позачер ових За альних зборів
а ціонерів ПрАТ "СК "ПЕРЛИНА СТРАХУВАННЯ".

5. Обрання се ретаря позачер ових За альних зборів
а ціонерів ПрАТ "СК "ПЕРЛИНА СТРАХУВАННЯ".

6. Збільшення стат тно о апітал ПрАТ "СК "ПЕРЛИНА
СТРАХУВАННЯ" шляхом приватно о розміщення
додат ових а цій існ ючої номінальної вартості за
рах но додат ових внес ів.

7. Прийняття рішення про приватне розміщення а цій.
8. Затвердження мов приватно о розміщення а цій.
9. Затвердження перелі інвесторів, серед я их

передбачено розміщення а цій, щодо я их прийнято
рішення про приватне розміщення.

10. Визначення повноважено о ор ан ПрАТ "СК
"ПЕРЛИНА СТРАХУВАННЯ", я ом надаються
повноваження щодо:
прийняття рішення про достро ове за інчення
приватно о розміщення а цій ( разі я що
запланований обся а цій б де розміщено
достро ово та повністю оплачено);
затвердження рез льтатів приватно о розміщення
а цій;
прийняття рішення про відмов від розміщення а цій;
повернення внес ів, несених в оплат за а ції, разі
незатвердження встановлені за онодавством
стро и рез льтатів приватно о розміщення а цій
ор аном емітента, повноваженим приймати та е
рішення, або разі невнесення (незатвердження)
встановлені за онодавством стро и змін до стат т ,

пов'язаних із збільшення стат тно о апітал
а ціонерно о товариства з рах ванням рез льтатів
розміщення а цій, або разі прийняття рішення про
відмов від розміщення а цій;
письмово о повідомлення ожно о а ціонера, я ий
має переважене право на придбання розміщ ваних
а ціонерним товариством а цій, про можливість
реалізації та о о права та оп блі вання
повідомлення про це в офіційном др ованом
ор ані.

11. Визначення повноважених осіб повноважено о ор ан
ПрАТ "СК "ПЕРЛИНА СТРАХУВАННЯ", я им надаються
повноваження:
отрим вати від а ціонерів письмові підтвердження
про відмов від ви ористання сво о переважно о
права на придбання а цій, стосовно я их прийняте
рішення про розміщення ( разі я що це передбачено
мовами приватно о розміщення а цій);
проводити дії щодо забезпечення реалізації
а ціонерами сво о переважно о права на придбання
а цій, стосовно я их прийнято рішення про
розміщення;
проводити дії щодо забезпечення приватно о
розміщення а цій;
проводити дії щодо здійснення обов'яз ово о ви п
а цій а ціонерів, я і реаліз ють право вима ати
здійснення ви п товариством належних їм а цій.

12. Попереднє схвалення значних правочинів, я і мож ть
вчинятись товариством.

Під час під отов и до проведення позачер ових
за альних зборів а ціонери мож ть ознайомитись з
матеріалами товариства за місцезнаходження товариства
робочі дні, робочий час, а в день проведення за альних
зборів — та ож місці їх проведення. Особа відповідальна
за порядо ознайомлення а ціонерів з до ментами —
Косарєв А.П. Телефон для довідо : (044) 383-18-27.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" проводить ре онстр цію від рито о розподільчо о

пристрою 330 В (ВРП 330 В) Теплоеле троцентралі №5 з встановленням
3- о авторансформатора, за адресою: м. Київ, в л. Промислова, 4.

Роботи з ре онстр ції ВРП 330 В ТЕЦ №5 в лючають б дівництво нової
омпле тної розподільної станов и еле азової 330 В, я а розташов ється на
місці існ ючо о ВРП 330 В, демонтаж існ ючих спор д і онстр цій ВРП 330 В,
а та ож встановлення 3- о автотрансформатора пот жністю 200 МВА.

Ре онстр ція здійснюється без відвод землі постійне чи тимчасове
орист вання.
Вплив від прое тованої діяльності на атмосфер , водні рес рси, ландшафт,

флор і фа н , на земельні рес рси і надра та на соціальне і техно енне
середовище відс тній.

Утворений відходів передбачено тіль и на стадії б дівельно-демонтажних робіт
і пов'язане із демонтажем зношених онстр цій та обладнання. Всі відходи
вивозяться на підприємства перероб и і тилізації та звалища б дівельних відходів
дозволені СЕС.

Запрое товані об'є ти не входять до "Перелі видів діяльності та об'є тів, що
становлять підвищен е оло ічн небезпе " (відповідно до Постанови Кабінет
Міністрів У раїни від 27 липня 1995 р. № 554 зі змінами від 14.02.2001 p.).

Замовни зобов'яз ється на всіх стадіях б дівництва та е спл атації
запрое тованих об'є тів дотрим ватись прийнятих в прое ті рішень, вимо і
правил нормативних до ментів щодо охорони нав олишньо о середовища і
е оло ічної безпе и.

За важення ромадсь их ор анізацій та о ремих ромадян приймаються
Відділом апітально о б дівництва ТЕЦ-5 ПАТ "Київенер о" за адресою: м. Київ,
в л. Промислова, 4 тел. (044)285-50-11.

Перелі приміщень, що належать до ом нальної власності
територіальної ромади м. Києва, переб вають на балансі
Головно о правління з питань ре ляторної політи и та
підприємництва ви онавчо о ор ан Київради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації), розташовані на 1 пов. нежитлової
б дівлі за адресою: м. Київ, Дніпровсь а набережна, 19-Б, літ. А,
я і мож ть б ти передані в оренд для наст пних цілей:

Розміщення бан івсь ої станови (24,6 в.м), розміщення нотаріальної
онтори (34,1 в. м), розміщення ма азин анцтоварів (23,8 в.м),
розміщення тор овельних автоматів, що відп с ають продовольчі
товари ( авових автоматів) (4 в.м).

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД

По оризонталі: 1. шпи 5. с ть 8. Ірина 10. слалом 11. лисиця 12. ожина

13. лан 14. м 15. мрія 17. опала 20. абат 25. престидижитатор 26. доля

29. авот 32. ном 34. бра 35. рол 36. ранчо 37. пер а 38. пози а

39. норма 40. пост 41. рс

По верти алі: 2. пілюля 3. імоно 4. билина 5. сала а 6. тасьма 7. плеєр

9. сцена 15. мопед 16. ідеал 18. п дра 19. ліж о 21. батон 22. терем 23. ять

24. СТО 27. омлет 28. ябл о 29. арант 30. Венера 31. тропа 32. лаз р

33. оні с


