
Київ та Відень поглиблюють співпрацю
Керівники двох столиць підписали меморандум, що передбачає продуктивні 
стосунки між містами�побратимами
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Феєричне завершення 
Євро�2012
Київ на високому рівні провів футбольну першість Європи

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Більше трьох тижнів надзви-
чайно о спортивно о настрою
та драйв , мільйони вболі-
вальни ів зі всьо о світ , де-
іль а ре ордів та справжня
любов т ристів — та им для
Києва став чемпіонат з ф т-
бол Євро-2012. В неділю
столиці відб вся фінальний
матч між Італією та Іспанією,
в я ом останні здоб ли пе-
ре онлив перемо з рах н-
ом 0:4.

Фінальні акорди Євро
Завершилося Євро2012 дивовижним

феєрверком над НСК “Олімпійський” та

офіційною фанзоною. Двом країнам

господарям Україні та Польщі вдалося на

достойному рівні провести футбольний

турнір. Президент України Віктор Яну

кович подякував президенту Польщі

Броніславу Коморовському за ефективну

спрівпацю під час підготовки та прове

дення фінальної частини Євро2012.

“Нам вдалося разом — я переконаний у

цьому — успішно провести свято футбо

лу Євро2012”,— сказав глава держави

після зустрічі з польським колегою.

Голова КМДА Олександр Попов подя

кував киянам за їх відданість та патріо

тизм під час спортивного свята. Він під

креслив, що в дні проведення Євро2012

за лаштунками футбольного дійства

йшла напружена робота мільйонів лю

дей — від будівельників до волонтерів.

“24 дні у режимі Євро2012 всі столичні

служби працювали злагоджено, як го

динник. Ми змогли довести, що Київ —

справжня європейська столиця. Хочу

підкреслити, що успіх Євро в першу чер

гу залежав від киян. Саме підтримка

співвітчизників і зокрема киян надихну

ла національну збірну на висококласну

гру. А їх щира гостинність і привітність

глибоко вразили іноземних гостей, які

назавжди закохалися у Київ. Я щиро дя

кую мешканцям столиці, дякую буді

вельникам, правоохоронцям, лікарям,

комунальникам та волонтерам — усім

тим, без кого неможливо було уявити

повноцінне проведення Євротурніру. Я

вважаю, що справжнім переможцем Єв

ро2012 став Київ та кияни. Цей чемпіо

нат — наша спільна гордість”,— підкрес

лив Олександр Попов.

Рекорди фан�зони

Надзвичайною популярністю серед

вболівальників та гостей столиці користу

валася офіційна фанзона на Хрещатику.

Такого ажіотажу не очікував ніхто.

Справжній рекорд відвідування побив

день фіналу, 1 липня, коли на НСК “Олім

пійський” зійшлися збірні команди Італії

та Іспанії — за двобоєм на Хрещатику

спостерігали 100 тисяч вболівальників.

Ще 70 тисяч підтримували своїх улюблен

ців на НСК “Олімпійський”. Загалом за

більш ніж три тижні офіційну фанзону

відвідало понад 1,5 млн фанів. За цей час

було випито більше 500 тисяч літрів пива

та з’їдено 100 тисяч хотдогів, а кожен п’я

тий зобразив на своєму обличчі символіку

улюбленої команди.

Знаково, що попри значний наплив

вболівальників спортивне свято у столи

ці України пройшло без значних пору

шень. У день фіналу, за даними ГУ МВС

в місті Києві, порядок забезпечували по

над 7 тисяч працівників міліції.

Гостинне обличчя Києва

Приємною несподіванкою для гостей

столиці, які прибули на футбольний

чемпіонат, стала гостинність та привіт

ність киян. Так, за даними туристичних

агенцій, вболівальники просто вражені

тим, наскільки негативна інформація,

поширена про Україну іноземними

ЗМІ, відрізняється від дійсності. Вболі

вальники відзначали надзвичайну

охайність та красу столиці України, а

також привітність, енергійність та по

чуття гумору її мешканців. Багато фа

нів планують повернутися сюди і після

футбольного чемпіонату, щоб оглянути

визначні місця Києва, а також радити

муть відвідати місто своїм близьким та

друзям.

Красу столиці України відзначили і

журналісти іноземних ЗМІ. Так, одне з

найвпливовіших світових видань “Нью

Йорк Таймс” присвятило Києву цілу

публікацію “36 годин у Києві, Україна”,

в якій автор описує красу міста, порів

нюючи його з великодньою писанкою та

називає столицю України одним із най

гарніших міст Європи.

Доля “віщуна” Фунтика

Ще одним символом столичної фан

зони став хряквіщун Фунтик. І хоча го

ревіщун правильно спрогнозував лише

результат однієї гри, киянам та інозем

ним вболівальникам хряк припав до ду

ші. Після інформації, поширеної у соці

альних мережах, мовляв, головного

“провидця Євро” відправлять на кухню

одного зі столичних ресторанів, на за

хист Фунтика виступили громадяни. Од

нак, як виявилося, хвилюватися за хряка

не варто. За словами куратора фанзони

Вілена Матвеєва, Фунтик сам обере свою

долю. “Я думаю, що ми візьмемо дві мис

ки, на одній поставило прапорець — зоо

парк, на другій — ферма. Нехай сам оби

рає” — зазначив пан Матвеєв

Олександр СУГОНЯКО: 
"Громадянам варто класти гроші
на депозити на короткий час в
надійні банки" 
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На "Острові надії" змагалися
рибалки 
Учасни ами цьо орічних зма ань стали 14 иян з об-
меженими можливостями
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Кількість безпритульних тварин
зменшується 

З почат ро столиці простерилізовано майже
чотири тисячі соба
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До Дня Конституції державні 
нагороди отримали 146 киян
З на оди відзначення Дня Констит ції У раїни

Колонній залі КМДА відб лася рочиста церемонія
вр чення державних на ород, відзна ряд , а та-
ож почесних рамот КМДА. На ороди 146 меш ан-
цям столиці вр чали олова КМДА Оле сандр По-
пов та заст пни олови КМДА Оле сандр П занов.
“Насамперед хоч подя вати людям, я і творять
історію нашої столиці і У раїни за алом. Завдя и з -
силлям цих людей Київ розвивається в сіх ал зях.
Я впевнений, що разом ми зробимо все, аби наше
місто б ло най ращим. І не лише в У раїні, а й сві-
ті”,— с азав Оле сандр Попов

У столиці відбудеться міжнародний
мистецький фестиваль 
“Дельфійські ігри”
З 6 до 8 липня Київсь ій дитячій а адемії мис-

тецтв відб деться міжнародний мистець ий фести-
валь “Дельфійсь і і ри”: міжнародна з стріч столиць
раїн- часниць СНД та Європи”. У фестивалі візь-
м ть часть понад 300 часни ів з 14 раїн світ . У
двох ві ових р пах юні таланти демонстр ватим ть
майстерність номінаціях “фортепіано”, “с рип а”,
“народний спів”, “баян/а ордеон”, “хорео рафія”.
Вист пи он рсантів триватим ть форматі non-
stop. На д м ор анізаторів, це дасть більше мож-
ливостей для творчо о спіл вання часни ів та
остей фестивалю. Оцінювати вист пи б де профе-
сійне ж рі, до с лад я о о війд ть видатні діячі
мистецтв з Італії, Австрії, Росії, Молдови та У раїни.
Урочисте за риття, на ородження та ала- онцерт
переможців відб д ться 9 липня на сцені Націо-
нальної опери У раїни

Волонтери відзначили завершення
Євро вечіркою
У приміщенні Б дин вчителя волонтери Києва

свят вали завершення Євро-2012 та зма алися в
і рах “Нов с” і “Кар м” — своєрідном різновиді
більярд . Крім то о, під час вечір и відб вся арао-
е-т рнір між сервісними волонтерсь ими центра-
ми Б дин вчителя та ш іл №№ 53 і 78. Та ож під
час вечір и відб лося на ородження переможців
“Волонтерсь о о Євро” — зма ань з ф тзал . Про-
довженням свят ово о вечора стали танці стилі
90-х. На адаємо, що під час Євро-2012 на в лицях
столиці працювали 2000 волонтерів. Їхнім основним
завданням б ла мовна підтрим а остей Києва
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Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

До Києва з офіційним візитом приб ла
деле ація з б р омістрат австрійсь ої
столиці на чолі з мером Відня Міхаелем
Хойплем. Днями він з стрівся з очільни-
ом КМДА Оле сандром Поповим. Сто-
рони підписали меморанд м про по-
либлення співпраці між містами-побра-
тимами.

Під час візиту до КМДА Міхаель Хойпль зазначив,

що багаторічні дружні взаємини між Києвом та Віднем

мають стати ще тіснішими. “Ми пишаємося дружніми

стосунками між двома столицями, що налічують 20 ро

ків плідної співпраці. Проте я переконаний — головне

ще попереду. Також зазначу, що мені дуже приємно бу

ти в Києві та мати нагоду ознайомитися з вашим чудо

вим містом”,— сказав пан Хойпль.

На підтвердження цих намірів Олександр Попов та

Міхаель Хойпль підписали меморандум про поглиблен

ня співпраці між містамипобратимами. Нова угода пе

редбачає поглиблення стосунків у найрізноманітніших

галузях — від культурного обміну до інвестиційної спів

праці.

Зазначимо, що уже восени цього року в Києві відбу

дуться дні Відня, в рамках яких організаторами запла

новані не лише культурномистецькі заходи, але й дво

сторонній економічний бізнесфорум. За словами мера

Відня, долучитися до цієї бізнесподії вже готові найпо

тужніші компанії Австрії.

Олександр Попов висловив переконання, що спільні

заходи Києва та Відня відбудуться на високому органі

заційному рівні і стануть корисними для обох столиць.

“Київ стрімко розвивається, рівняючись на такі євро

пейські столиці, як Відень. Ми покладаємо великі надії

на дні Києва у Відні, які пройдуть навесні наступного

року. Думаю, такі спільні заходи стануть підставою для

ще більш теплих та продуктивних стосунків між наши

ми містами”,— підкреслив Олександр Попов.

Також сторони домовилися про взаємний обмін фахів

цями у галузях комунального господарства, медицини та

транспорту. Такий проект дозволить збагатити досвід Ки

єва та Відня у різних сферах міського господарства

Свято ф тбол Києві завершилось перемо ою ф тболістів збірної Іспанії
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Цифра дня

4 636 000 000 
на таку суму у січні—травні 2012 року виконано обсяг робіт столичними
будівельниками, що на 2,3 % більше, ніж за відповідний період 2011
року 

За інформацією ГУ статистики в м.Києві 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Індекс щоденного випуску 61308 Індекс четвергового випуску 22094

Засновник — Київська міська Рада
В. о. головного редактора Євгеній ГАВЛОВСЬКИЙ

Газета заснована 7 вересня 1990 року. 
Перереєстрована в Міністерстві інформації України 10 січня 1999 року.
Свідоцтво серії КВ №3620

01034, м. Київ&34, вул. Володимирська, 51&б
Телефон для довідок 502&34&37, факс: 235&01&93
Телефони рекламного відділу: 234&21&84, 502&34&60, факс: 235&61&48
Телефон відділу розповсюдження та реалізації: 234&27&35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua E&mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Редакція листується з читачами тільки на сторінках газети. Газета публікує також ті матеріали, в яких думки
авторів не збігаються з позицією редакції. При передруку посилання на “Хрещатик” обов’язкове.
Рукописи не рецензуються і не повертаються. 
Матеріали зі знаком та під рубрикою “Конфлікт” друкуються на правах реклами. 
Набір, верстка та кольороподіл: комп’ютерний центр газети “Хрещатик”. 
Віддруковано: “МЕГА+Поліграф”, м. Київ, вул. Марко Вовчок, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ

(ВТ, СР, ЧТ, ПТ) 61308
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС

щоденна міська газета виходить у вівторок, середу, четвер та п’ятницю

Загальний наклад 131855. Замовлення 25169

Київ став зручнішим 
для іноземних туристів
Посол Великобританії відзначив, що столична туристична 
інфраструктура зробила великий крок уперед
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Готовність столиці до проведення
Євро-2012 висо о оцінили представ-
ни и Вели обританії. Напередодні
офіційно о завершення своєї дипло-
матичної місії в У раїні Надзвичай-
ний та Повноважний Посол Вели о-
британії в У раїні Лі Тернер здійснив
офіційний візит до иївсь ої мерії.
Прощальн з стріч з дипломатом
провів олова КМДА Оле сандр
Попов.

Як зазначив пан Тернер, українська столиця

завжди була гостинним містом, і особливо при�

вітно кияни проявили себе під час проведення

футбольного чемпіонату.

“Українці — надзвичайно працелюбна і добро�

зичлива нація. Ви чудово підготували місто до

футбольного свята, вдало облаштували фан�зону

та тепло зустріли британських вболівальників. Це

дало можливість фанатам з Великої Британії доб�

ре тут почуватися”,— зазначив Лі Тернер. Також

посол відзначив суттєві позитивні зрушення у

розвитку туристичної інфраструктури Києва, яка

пов’язана з проведенням Євро�2012. “Я переко�

наний, що Київ має дуже великий потенціал. Як�

що раніше багато моїх англійських друзів наріка�

ли, що англомовній людині важко зорієнтуватися

у вашому місті, навіть дістатися з аеропорту до

центру столиці, то нині ця ситуація змінилася на

краще. Англійські футбольні фани відзначили,

що їм дуже комфортно у Києві. І це — приєм�

но”,— сказав Лі Тернер.

Дипломатичні поради, які посол висловив

Олександрові Попову, стосувалися популяризації

нашої столиці за кордоном. “Київ — це дуже ці�

каве історичне місто. Тут є багато красивих місць,

дивовижні парки, музеї, галереї, які можуть ви�

кликати інтерес іноземних туристів. Тому варто

популяризувати місто за межами вашої держа�

ви”,— підсумував посол.

Окрім того, пан Тернер звернув увагу на інвес�

тиційний клімат в Україні. “Бізнес�клімат в Укра�

їні потрібно поліпшувати. Сьогодні закордонні

інвестори вагаються вкладати сюди свої кош�

ти”,— зауважив він. В свою чергу, голова КМДА

висловив сподівання щодо подальшого плідного

співробітництва Києва та Лондона. “Ми поклада�

ємо великі надії на зовнішньоекономічну спів�

працю з Лондоном. І, переконаний, що у нас є ве�

ликий потенціал до взаємовигідного партнерства

у найрізноманітніших галузях”,— наголосив

Олександр Попов.

Голова КМДА побажав Лі Тернеру успіхів у йо�

го новій місії у Туреччині та вдалого проведення

другої найбільшої спортивної події року — Олім�

пійських ігор, які стартують через місяць у Лон�

доні. А на згадку про Київ та Україну подарував

дипломатові традиційну вишиванку та фотоаль�

бом про українську столицю

Місто виконує соціальні 
програми для киян
Влада продовжує видачу "Картки киянина", а на санаторне 
лікування пільговиків виділено 10 мільйонів гривень
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Столична влада а тивно ви он є
свої соціальні зобов’язання перед
иянами. Про те, я можна отрима-
ти матеріальн допомо в період
відп сто , хто претенд є на піль о-
ві п тів и з санаторно- рортно о
лі вання і я прос вається ампа-
нія з видачі “Карт и иянина” та
безоплатних телетюнерів, розпові-
ла прямом ефірі теле анал
“Київ” начальни ГУ праці і соці-
ально о захист населення Тетяна
Костюрен о.

До Дня Конституції окремим категоріям мало�

забезпечених мешканців Києва була надана од�

норазова матеріальна допомога. Люди, які отри�

мують кошти через поштові відділення, зможуть

забрати виплату від міської влади у дату отриман�

ня пенсії. Якщо на цей період людина буде відсут�

ня у місті, вона може отримати кошти протягом

наступних трьох місяців.

“У нас ці виплати лежать у поштових відді�

леннях до 3�х місяців. Якщо людина повертає�

ться у місто після 3�місячної відсутності, їй по�

трібно прийти в районне управління праці і со�

ціального захисту та написати відповідну заяву.

Відтак, ми повторно висилаємо матеріальну до�

помогу поштовим переказом. Тому немає жод�

ної проблеми, якщо людина вчасно не отрима�

ла цю виплату”,— зазначила начальник ГУ пра�

ці і соціального захисту населення Тетяна Кос�

тюренко. Якщо кошти з будь�яких причин не

надійшли, необхідно звернутися у столичний

Call�центр 15�51.

Наразі міська влада видала для мешканців сто�

лиці близько 10 тисяч соціальних “Карток кияни�

на”. Першими їх отримали багатодітні сім’ї і соці�

альні працівники. Вже розпочалась видача карток

для пенсіонерів та інвалідів, яких у місті близько

74 тисяч. Планується, що ця категорія киян отри�

має “Картку киянина” до середини серпня. Після

цього її видаватимуть усім іншим пільговим кате�

горіям. Видача карток проходить цивілізовано:

без черг та ажіотажу.

Нагадаємо, що до першого липня тривав при�

йом заяв від малозабезпечених киян на отриман�

ня безкоштовно телетюнера для цифрового те�

лебачення. Як повідомляють у ГУ праці та соці�

ального захисту населення, у столиці цією мож�

ливістю скористалося лише 73 % малозабезпече�

них киян, інші 27 % — не поспішають із заявами.

“Я розумію, що зараз період відпусток і люди ви�

їжджають з міста. Термін подачі заяв на тюнери

був визначений до 1 липня. Ми сподіваємося,

що уряд піде людям назустріч і продовжить тер�

мін ще на місяць — до 1 серпня”,— зазначила

Тетяна Костюренко. Після збору усіх заяв та ви�

значення загальної кількості необхідних телетю�

нерів, їх можна буде отримати через поштове

відділення.

Цього року на санаторно�курортне лікування

пільгових категорій киян виділено у п’ять разів

більше коштів, аніж у минулі роки. “Передбачено

понад 10 мільйонів гривень на санаторно�курорт�

не лікування пільгових категорій мешканців сто�

лиці. На сьогодні вже проведені деякі тендери,

деякі ще тривають — для ветеранів війни, для ве�

теранів праці і для дітей�інвалідів, які перебува�

ють у дитячих будинках�інтернатах”,— зауважила

Тетяна Костюренко

На "Острові надії" змагалися
рибалки
Учасниками цьогорічних змагань стали 14 киян з обмеженими
можливостями

У столиці відбувся четвертий що�

річний фестиваль з риболовлі з по�

плавковою вудкою серед людей з

обмеженими можливостями “Ос�

трів надії”. Позмагатися у майстер�

ності в рамках заходу мали нагоду

всі охочі, незалежно від віку та стану

здоров’я. Привітати учасників фес�

тивалю приїхав і голова КМДА

Олександр Попов.

“Я переконаний, що подібні захо�

ди потрібні суспільству, адже дають

можливість людям з особливими

потребами відчувати себе повноцін�

ними членами спільноти. Я бажаю

учасникам змагань вдалої риболовлі

та гарного відпочинку”,— сказав

Олександр Попов.

За традицією, ініціатором Чем�

піонату виступила всеукраїнська ор�

ганізація “Союз організацій інвалі�

дів України” на базі центру соціаль�

ної реабілітації людей з обмеженими

можливостями “Острів надії”, що

розташований на Жуковому острові.

Учасниками фестивалю стали 14

киян. Наймолодшому з них 14 ро�

ків, найстаршому — 78. Ці люди

прикуті до інвалідного візка, однак

фізичні обмеження не заважають їм

бути вправними та завзятими рибал�

ками

Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

Вихідними на Ж овом острові відб вся традиційний
фестиваль з риболовлі серед людей з обмеженими
можливостями “Острів надії”. В заході, я ий провела
все раїнсь а ор анізація “Союз ор анізацій інвалідів
У раїни”, взяли часть 14 иян, наймолодшом з я их
14 ро ів, найстаршом — 78. Учасни ів зма ань особис-
то привітав олова КМДА Оле сандр Попов.

Люди, які отримують метеріальну
допомогу через поштові відділення,

зможуть забрати виплату у дату
отримання пенсії. Якщо на цей

період людина буде відсутня у місті,
вона може отримати кошти

протягом наступних трьох місяців

На з ад про Київ олова КМДА Оле сандр Попов подар вав дипломатові вишиван та фотоальбом
про раїнсь столицю

Олександр Попов дав старт другому 
міжнародному марафону “Україна Трофі 2012”

На Майдані Незалежності старт вав др ий міжнародний марафон
“У раїна Трофі” за маршр том Київ-Шатсь . У онці бездоріжжям цьо-
о ро бере часть ре ордна іль ість е іпажів — 145, я і приб ли до
Києва не лише з сіх точ ів У раїни, а й з-за ордон . Команд до
старт зма ань з оловної сцени иївсь ої фан-зони дав особисто о-
лова КМДА Оле сандр Попов.
“Не ф тболом єдиним живе У раїна. Мені приємно дати си нал до

старт одно о з найбільш видовищних спортивних зма ань. Зна ово,
що Трофі-рейд 2012 старт є саме з серця столиці день фінал Єв-
ро-2012. Я бажаю спіх омандам, і нехай переможе найсильні-
ший!” — привітав часни ів “У раїна Трофі” Оле сандр Попов. Траса
Київ-Шатсь — найс ладніший і найдовший трофі-маршр т в У раїні.
Зма ання, я і старт вали на Майдані Незалежності, триватим ть тиж-
день і за інчаться 7 липня місті Шатсь . За цей час оманди проїд ть
1300 ілометрів бездоріжжям. Зма ання проходить шести ате орі-
ях, залежно від автомобілів, на я их вист пають часни и. Не ни н ть
пере они й ф тбольної темати и — е іпажі привез ть сільсь і ш оли
Полісся ф тбольні м’ячі з авто рафами равців збірної У раїни

Обстежать фундамент Андріївської церкви
За дор ченням олови КМДА Оле сандра Попова спеціалісти ГУ з

питань надзвичайних сит ацій КМДА, КП “Спеціалізоване правління
протизс вних підземних робіт” та інших профільних ор анізацій обсте-
жать ф ндамент Андріївсь ої цер ви. Після цьо о столичними фахівця-
ми б д ть запропоновані заходи з ріплення ґр нт стилобатної час-
тини храм . На адаємо, що Андріївсь а цер ва належить Національно-
м заповідни “Софія Київсь а”. Цьо о ро б ли завершені роботи з
ре онстр ції цер ви, замовни ом я их, відповідно до постанови ря-
д , б ло Міністерство ре іонально о розвит , б дівництва та житло-
во- ом нально о осподарства У раїни. Т т б ло посилено ф нда-
мент, встановлено мі росваї. За словами фахівців, роботи б ли ви о-
нані я існо, том серйозних ш оджень ф ндамент храм зазнати не
може

Інвестор впорядкує всі зупинкові комплекси
столиці
Найближчим часом столиці провед ть он рси із зал чення інвес-

торів до встановлення с часних з пин ових омпле сів та павільйонів
очі вання на з пин ах ромадсь о о транспорт . Я же повідомляв
“Хрещати ”, це понад 2 тис. 800 об’є тів. За словами заст пни а оло-
ви КМДА Р слана Крамарен а, інвестор б де вис н та мова привес-
ти сі з пин ові омпле си до єдино о ви ляд . “Більшість з пино
місті переб ває занедбаном стані і вима ає не айно о ремонт . Ми
ви ористаємо досвід європейсь их столиць, де всі з пин и ви онані
єдином стилі та трим ються за рах но бізнес . ГУ містоб д вання та
архіте т ри КМДА розробило типові прое ти омпле сів. Перший являє
собою онстр цію зі с ла з одним ре ламним носієм і схемою р х
транспорт , др ий — із бо овою се цією для інформації. Третій варіант
додат ово в лючатиме невели тор івельн точ для продаж вит ів,
преси тощо. Та ож варто зазначити, що реалізація пива, слабоал о-
ольних напоїв та прод тів харч вання на з пин ах б де заборонена.
Павільйонів з тор овельними се ціями б де неба ато, лише там, де во-
ни справді потрібні, а це приблизно 25 % від за альної іль ості. За а-
лом інвестор має в ласти б дівництво нових омпле сів близь о $30
млн. Натомість він отримає право розмістити на даних об’є тах ре лам-
ні онстр ції і тор івельні точ и”,— пояснив Р слан Крамарен о

Графік прийому керівництва КМДА у III кварталі
2012 року
Голова КМДА Оле сандр Попов проводитиме особистий прийом
ромадян за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 36 ожно о 3- о вівтор-
а з 14.00-15.00. Прямі “ арячі” телефонні лінії з оловою КМДА відб -
ватим ться за тел. 279-40-59 ожно о 2- о вівтор а місяця з 11.00-
12.00. Перший заст пни олови КМДА Оле сандр Маз рча прово-
дитиме особистий прийом ромадян ожної 2-ї середи з 17.00-18.00
та ожної 4-ї середи місяця з 17.00-18.00 за адресою: в л. Хрещати ,
36. Особистий виїзний прийом ромадян відб ватиметься ожної 3-ї
середи в приміщенні Печерсь ої РДА. Прямі “ арячі” телефонні лінії
відб ватим ться ожної 1-ї середи з 17.00-18.00 за тел. 279-40-59.
Заст пни олови КМДА Анатолій Гол бчен о проводитиме особис-

тий прийом ромадян ожно о 1- о вівтор а з 12.00-13.00 та ожно о
4- о вівтор а з 12.00-13.00 на Хрещати , 36. Особистий виїзний при-
йом ромадян — ожно о 2- о вівтор а з 12.00-13.00 в Голосіївсь ій
РДА та ожно о 3- о вівтор а з 12.00-13.00 в Святошинсь ій РДА. Пря-
мі “ арячі” телефонні лінії — ожно о 4- о вівтор а з 11.00-12.00 за
тел. 279-40-59. Заст пни олови КМДА Р слан Крамарен о прово-
дитиме особистий прийом ромадян ожно о 2- о вівтор а з 14.00-
15.00 та ожно о 4- о вівтор а з 14.00-15.00 за адресою: в л. Хреща-
ти , 36. Особистий виїзний прийом ромадян відб ватиметься ожної
3-ї п’ятниці в Дарниць ій РДА з 14.00-15.00 та ожно о 1- о вівтор а з
14.00-15.00 в Оболонсь ій РДА. Прямі “ арячі” телефонні лінії — ож-
но о 3- о вівтор а з 11.00-12.00 за тел. 279-40-59. У заст пни а оло-
ви КМДА Михайла К ч а особистий прийом ромадян ожно о 2- о
четвер а місяця з 15.00-16.00 та ожно о 4- о четвер а з 15.00-16.00
на Хрещати , 36. Особистий виїзний прийом ромадян ожно о 3- о
понеділ а з 15.00-16.00 в Дніпровсь ій РДА та ожної 1-ї середи міся-
ця з 15.00-16.00 в Шевчен івсь ій РДА. Прямі “ арячі” телефонні лі-
нії — ожно о 3- о четвер а з 15.00-16.00 за тел. 279-40-59. У заст п-
ни а олови КМДА Леоніда Новохать а особистий прийом ромадян
ожно о 1- о четвер а з 16.00-17.00 та ожно о 3- о вівтор а з 16.00-
17.00 на Хрещати , 36. Особистий виїзний прийом ромадян ожно-
о 2- о четвер а з 16.00-17.00 в приміщенні Солом’янсь ої РДА. Прямі
“ арячі” телефонні лінії — ожно о 1- о вівтор а з 10.00-11.00 за тел.
279-40-59.Заст пни олови КМДА Оле сандр П занов проводитиме
особистий прийом ромадян ожно о 3- о четвер а з 11.00-12.00 та
ожно о 4- о четвер а з 11.00-12.00 за адресою: в л. Хрещати , 36.
Особистий виїзний прийом ромадян відб ватиметься ожно о 2- о
четвер а з 12.30-13.30 в Деснянсь ій РДА та ожно о 2- о вівтор а з
14.30-15.30 в Подільсь ій РДА. Прямі “ арячі” телефонні лінії відб ва-
тим ться ожно о 1- о четвер а з 14.00-15.00 за тел. 279-40-59
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Тенденції

Ділові новини

Прожитковий мінімум 
підвищили на 7 гривень
Прожит овий мінім м з 1- о

липня підвищ ється відповідно
до за он про державний бю-
джет на 2012 рі . Зо рема він
збільшиться на 7 ривень — до
1044 ривень. Я відомо, на 2012
рі заплановані наст пні значен-
ня прожит ово о мінім м : з 1
січня — 1017 рн, з 1 вітня —
1037 рн, з 1 липня — 1044 рн,
з 1 жовтня — 1060 рн, з 1 р д-
ня — 1095 рн. Крім то о, з 1
липня мінімальна зарплата під-
вищ ється на 6 ривень. Відпо-
відно до За он про держбюд-
жет, розмір мінімальної зарплати
становитиме: з 1 січня — 1073
рн, з 1 вітня — 1094 рн, з 1
липня — 1102 рн, з 1 жовтня —
1118 рн, з 1 р дня — 1134 рн.
Розмір мінімальної пенсії з 1 лип-
ня підвищ ється на 6 ривень до
844 рн

Інвесторів приваблюють
столична торгівля 
та готельний бізнес
Е сперти звертають ва , що

найбільш інвестиційно привабли-
вими ал зями столиці є тор ів-
ля та отельний бізнес. “Я що
брати до ва и іноземні інвести-
ції, я і надходили Київ за остан-

ніх 10 ро ів, то надзвичайно ці а-
вими для інвест вання є се тор
тор івлі, я оптової, та і роздріб-
ної, отельно-ресторанний біз-
нес, операції із нер хомістю”,—
зазначив е ономіст Міжнародно-
о центр перспе тивних дослі-
джень Оле сандр Жол дь. Я по-
відомив раніше заст пни олови
КМДА Р слан Крамарен о, за
перший вартал 2012 ро е о-
номі Києва іноземними інвес-
торами в ладено понад $ 370
млн прямих інвестицій. “За алом
в е ономі Києва здійснювали
інвестиції 115 раїн світ . 75 % —
це раїни ЄС, 12,6 % — раїни
СНД. На одн особ припадає
майже 9 тис. доларів іноземних
інвестицій”,— зазначив посадо-
вець. Р слан Крамарен о та ож
додав, що найва оміш част
сіх прямих інвестицій, що на-
дійшли в е ономі міста (52,5 %)
спрямовано в розвито підпри-
ємств та ор анізацій, що здійс-
нюють фінансов діяльність

Adidas планує заробити 
на Євро�2012 1,6 млрд євро

Нещодавно омпанія підтвер-
дила свій тит л най спішнішо о
бренд в Європі та світі. На Євро-
2012 вона лідир є за продажем
ф тбольної прод ції. Про це за-

явив енеральний дире тор
Adidas Group Герберт Хайнер. У
цьом році він план є дося н ти
ре ордно о рівня продаж — по-
над 1,6 млрд євро в ате орії
“ф тбол”, побивши навіть ре орд
продаж під час чемпіонат світ
2010 ро (1,5 млрд євро). За-
значимо, що під час чемпіонат
Європи з ф тбол в 2008 ро
омпанія заробила на продаж в
ате орії “ф тбол” 1,3 млрд євро.
Та і по азни и об мовлені, між
іншим, тим, що 2012 році ом-
панія продасть понад 7 мільйонів
м’ячів моделі Tango 12. Ця цифра
перевищ є іль ість б дь- оли
проданих офіційних м’ячів для
чемпіонат Європи

Китай вкладе в український
агросектор $ 3 млрд

В Пе іні підписано меморанд м
про співробітництво між Міністер-
ством а рарної політи и і продо-
вольства У раїни та Е спортно-
імпортним бан ом Китаю з під-
трим и пріоритетних прое тів
сільсь ом осподарстві. Мемо-
ранд м дає змо У раїні зал чи-
ти ошти в обсязі $ 3 млрд на фі-
нанс вання прое тів сільсь о-
осподарсь ом се торі. “Підпи-
сання меморанд м про виділен-
ня $ 3 млрд для розвит а рар-

но о се тор нашої держави —
за ономірне проміжне рішення в
рам ах співробітництва та домо-
вленостей між ерівни ами наших
раїн. Воно та ож є наслід ом
співпраці між Національними бан-
ами, зо рема ло ічним наслід-
ом підписання меморанд м ”,—
зазначив міністр відомства Ми о-
ла Присяжню , я ий поставив свій
підпис під меморанд мом

Продавців імпортних 
товарів змусять отримати
митну декларацію
Розроблені разом із Держав-

ною подат овою сл жбою по-
прав и до Подат ово о оде с ,
з оджені з Міністерством фінан-
сів, передбачають, що при про-
дажі поб тової техні и, омп’ю-
терів, мобільних телефонів, юве-
лірних виробів і одинни ів про-
давці зобов’язані мати завірен
опію митно о до мента, відпо-
відно до я о о б ло проведене
митне де лар вання. “Я що після
прийняття цьо о за он б де
продаватися, напри лад, один-
ни б ті , то продавець б де
зобов’язаний по азати до -
мент, що підтвердж є ввезення
на територію У раїни цьо о това-
р та сплат всіх подат ів. Систе-
ма дозволить ідентифі вати, чи

той це товар”,— пояснив олова
Державної митної сл жби І ор
Калєтні

Борги населення з оплати
ЖКП у травні зменшилися

Забор ованість населення
У раїни з оплати житлово- ом -
нальних посл зменшилась
травні цьо о ро порівняно з
вітнем на 7,7 % і на інець
травня становила 11 млрд 614,3
млн рн. Зменшення забор ова-
ності відб лося всіх ре іонах
У раїни, повідомляє Державна
сл жба статисти и. Всьо о в
У раїні січні-травні 2012 ро
населенням сплачено за житло-
во- ом нальні посл и 19,3
млрд рн (100,1 % нарахованих
за цей період с м). Серед ре іо-
нів найвищий рівень оплати за
житлово- ом нальні посл и
спостері ався За арпатсь ій,
С мсь ій та Вінниць ій областях
(113,8—107,9 %), найнижчий —

Севастополі та Автономній
Респ бліці Крим (93,7 та 94,1 %
відповідно)

Кордон перетнула рекордна
кількість туристів

В день фінал Євро-2012 дер-
жавний ордон У раїни перетн -

ла ре ордна іль ість людей —
360 тис. осіб. Крім то о, в день
фінал через ордон прослід ва-
ло 70 тис. транспортних засобів.
Даний по азни , за інформацією
Держпри ордонсл жби, є своє-
рідним ре ордом за останній час.
Під час чвертьфінальних матчів
та ож б ло зафі совано один з
найбільших по азни ів іль ості
осіб, що перетн ли ордон, —
340 тис. “Гості ф тбольно о чем-
піонат а тивно прям вали на фі-
нал між збірними Іспанії та Італії.
Тіль и в аеропорт “Бориспіль”
при ордонни и оформили понад
640 рейсів, з я их 400 б ли на
приліт в У раїн . 30 червня в
У раїн через аеропорт Бориспо-
ля прилетіло 250 рейсів”,—
йдеться в повідомленні відом-
ства

З початку року в Україні 
добули 36 млн тонн вугілля

Про це йдеться статистично-
м звіті Міністерства енер ети и
та в ільної промисловості. Зо -
рема б ло видоб то 10 659,6 тис
тонн о сівно о та 25 380,7 тис.
тонн енер етично о в ілля. Та-
им чином, порівнянні з анало-
ічним періодом попередньо о
ро видоб то в ілля збільшив-
ся на 6,1 %

Елітна нерухомість 
продовжує 
дешевшати
Забудовники шукають 
оптимальні співвідношення ціни
та якості
Марина ЧОРНА
“Хрещатик”

Пропозиція на рин отеджної нер хомості під Києвом
в десят и разів перевищ є попит. Власни и цих прое -
тів нама аються приверн ти до себе ва я істю заб -
дови, інфрастр т рою поселення та зниж вальною ці-
новою політи ою.

Експерти зазначають, що елітна котеджна забудова досі не оговталася від

кризи і продовжує знижуватись в ціні. У зв’язку з цим компанії�забудовни�

ки намагаються принадити покупців додатковими сервісами. Наразі попу�

лярними є так звані “еко�містечка”, що розташовані біля водойм, лісів і

парків.

Як приклад, неподалік від столиці нещодавно відбулося офіційне від�

криття Французької вулиці елітного клубу Riviera Villas. Проектом заплано�

вано будівництво ще трьох вулиць та бульвару. Клієнтам пропонують дво�

поверхові приватні будинки, що різняться фасадами та інтер’єром. Один

метр квадратний тут коштує в середньому $ 2500. За мірками “еліт” — це не

дорого, кажуть девелопери.

Робота над проектом почалася три роки тому. Як відзначає співвласник

проекту Riviera Villas Володимир Лімаков, перед розробниками стояло зав�

дання — розвинути ефективну інфраструктуру в поєднанні з якістю та сти�

лем житла.

Інфраструктура елітного клубного містечка повністю завершена і готова

до повноцінного використання. Всі будинки розташовані в лісовій зоні

Вишгородського району між Київським морем і каналом Дніпра. Нині тут

вже проживає понад 20 сімей. Співвласник зауважив, що основними по�

купцями є бізнесмени і меншою мірою — політичні діячі, середній вік яких

складає 35—50 років.

“Територія поділена на 102 ділянки площею від 13 до 40 соток. Наші клі�

єнти мають можливість вибирати домоволодіння, розташоване як на одній

ділянці, так і на кількох. Але, як показує практика,— кожен п’ятий клієнт

вибирає дві ділянки для розміщення будинку”,— зазначає пан Лімаков.

Заплановано, що до 2015 року вдасться реалізувати весь проект селища.

Всього в нього інвестовано 28 мільйонів доларів, включаючи землю, кому�

нікації та інфраструктуру. Фінансує проект компанія Dragon Ukrainian

Properties & Development plc (DUPD). Вона була створена інвестиційною

компанією Dragon Capital в 2007 році з метою інвестування в проекти жит�

лової і комерційної нерухомості в Україні.

Однак девелоперські компанії звертають увагу на те, що ринок елітного

житла перевантажений новими об’єктами. “Пропозиція в десятки разів пе�

ревищує попит, вона просто колосальна. Це один з сегментів ринку нерухо�

мості, який до цього часу продовжує дешевшати”,— прокоментував “Хре�

щатику” аналітик консалтингової компанії SV Development Сергій Кос�

тецький.

Експерт також додав, що за підсумками минулого місяця під Києвом бу�

ло продано 811 котеджів, і лише 6 % з них належать до найдорожчого сег�

менту. “Великі будинки втратили популярність — вони надто дорогі в об�

слуговуванні. Тому зараз вигідніше будувати комфортні, але компактні ко�

теджі”,— зазначив Сергій Костецький.

З іншого боку, девелоперські компанії готуються до кращого сценарію на

ринку елітного житла. Вже зараз розроблено генеральні плани нових ко�

теджних містечок. Це, наприклад, “Княжі Угіддя”, Grand City, ЕКО Park,

SunRise та інші
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Олександр СУГОНЯКО: 

"Громадянам варто класти
гроші на депозити 
на короткий час в надійні
банки"
Оле сандр С оня о вже 19 ро ів
очолює Асоціацію раїнсь их бан-
ів. Б д чи одним із най ращих
знавців бан івсь ої справи, він та ож
відомий і я ромадсь ий діяч та на-
овець. Оле сандр Анатолійович

розповів “Хрещати ” про стан бан-
івсь ої системи У раїни та дав іль-
а порад пересічним ромадянам
щодо в ладання оштів.

Ситуація з кредитами
— Як ви оцінюєте стан відновлення української

банківської системи після кризи 2008 року? Чому в
Україні так мало і під такі великі відсотки видають�
ся кредити?

— На сьогоднішній день відновлення україн�

ської банківської системи призупинилось. У бан�

ків забагато непрацюючих кредитів, дефіцит на�

дійних позичальників і ліквідності. Природно,

що тут не до кредитної експансії. За чотири міся�

ці в цьому році ріст промислового виробництва

склав 0,9 %, тоді як минулоріч 9,1 %. Подібні тен�

денції відбиваються на стані банківської галузі: за

чотири місяці 2012 року кредитування виросло

лише на 0,1 %, тоді як за минулий рік ріст складав

3,8 %. Тут замкнуте коло: економіка гальмує без

кредитів, а банки стагнують, бо економіка галь�

мує. Без відновлення української економіки не

може бути відновлення банків. І навпаки. Розрив

цього кола можуть здійснити фінансово здорові

банки разом з життєздатними сегментами еконо�

міки плюс здорова економічна політика держави.

В Україні багато фінустанов мають іноземних

власників, які завжди допомагали їм із грішми. Од�

нак тепер внаслідок кризи у Європі українські “доч�

ки” іноземних банків також відчувають труднощі.

Високі відсотки за кредитами та складність їх

отримання в українських банках викликані ризи�

ками неповернення. Сьогодні банки задихаються

від неповернутих кредитів як населення, так і під�

приємств. Тому у високі відсотки за кредитами

закладаються і ці ризики. Також є практика, коли

банк, не маючи можливості чи бажання видавати

кредити, аби прямо не відмовляти позичальни�

кам, просто завищує відсотки. Існуючі ставки по

депозитамх складають 16—18, а іноді і 20 % річ�

них і більше, а річна інфляція — 4 %! При такій

інфляції кредити і депозити мали б бути в межах

6—10 %.

Куди вкладати кошти

— Чи варто громадянам робити внески на депози�
ти в українські банки? Якщо так — то на яких умо�
вах, на який час і у якій валюті?

— В такій непевній ситуації громадянам варто

класти гроші на депозити на короткий час в на�

дійні банки. І не потрібно ганятися за великими

відсотками. Вкладники повинні пам’ятати, що

на сьогодні ключовим завданням для них є не за�

робити грошей, а зберегти те, що є. В яких валю�

тах: у гривні можна зберігати місяць�два, а потім

дивитися на ситуацію; у євро — досить ризико�

вано навіть у короткостроковій перспективі. Як�

що говорити про зберігання на період до кінця

року — то поки що лише долар має пріоритет.

Але не більше: зважаючи на кризу суверенних

боргів у світі, далі, ніж до кінця року, і по долару

нічого не проглядається. Вкладати в золото на

короткий період є нерозумним через високу во�

латильність його ціни. Однак для довготривалих

збережень золото може бути вигідним. Причому

операції із золотом мають сенс при сумах понад

10 000 доларів і на період близько 10 років. Купу�

вати слід саме фізичне золото, але не “золоті”

папери, сертифікати тощо.

Як вибрати банк

— Які, на вашу думку, головні ознаки надійного
банку?

— По�перше, вкладнику слід зайти на сайт

НБУ чи Асоціації українських банків і подиви�

тись, скільки часу банк діє на українському

ринку. По�друге, слід поцікавитись, як ця фі�

нансова установа проявила себе під час кризи

2008 року, чи були у неї збитки, які вони порів�

няно із іншими банками, чи були у неї затрим�

ки платежів, проблеми з виплатою депозитів.

По�третє, слід порівняти відсотки по депози�

тах, які пропонує банк, із іншими схожими

пропозиціями. Однозначно — чим менший від�

соток, тим краще. Також слід мати на увазі, що

нав’язлива реклама того чи іншого банку — це

теж не дуже хороший сигнал щодо його надій�

ності. Форма власності банку чи країна похо�

дження капіталу не має принципового значен�

ня щодо його надійності. Фондом гарантування

вкладів фізичних осіб забезпечується повер�

нення коштів у розмірі до 150 000 грн. Важливо,

щоб банк був учасником Фонду гарантування

вкладів.

— Чи достатньо резервів в НБУ для підтримання
стабільності гривні? Чи може Україна обійтися без
нових запозичень для обслуговування державного
боргу?

— Золотовалютні резерви НБУ складають по�

над 30 млрд дол. При нормальних умовах еконо�

мічного розвитку цього цілком достатньо для

підтримування стабільного курсу національної

валюти. Однак в умовах загострення кризи цьо�

го може виявитись замало. Валовий зовнішній

борг України складає 126 млрд дол. Із нього дер�

жавний борг складає близько 60 млрд дол. За

умов, що склалися в державі, обійтись без нових

та реструктуризації існуючих запозичень буде

неможливо.

Банківська система чекає 
на зміни

— Що потрібно робити, аби покращити ситуацію
в банківській сфері?

— У відносинах банків і клієнтів потрібно ро�

бити революцію. Треба повертатися до традицій�

них питань про мораль і чесність і банкіра, і клі�

єнта. Потрібно на смітник викинути принцип “я

не плачу і по своїх боргах”, який домінує вже 20

років. На початку ХХ століття слово банкіра було

законом. Ніяких угод на п’ятнадцять сторінок з

дрібними вкрапленнями не підписувалося. Сьо�

годні це відсутнє. І коли, наприклад, великий по�

зичальник, використовуючи свій вплив, усіма за�

собами уникає сплати своїх боргів перед банком,

то банк намагається покрити свої збитки за раху�

нок дрібніших та слабших боржників. Це амо�

рально з усіх боків. Але банки живуть в суспіль�

стві, де поряд із аморальністю банкіра є амораль�

ність лікаря, підприємця, аморальність чиновни�

ка. Лише моральна революція, коли чесність ста�

не основою поведінки бізнесового середовища,

дозволить не тільки покращити банківську систе�

му, а і всю нашу країну

Спілкувався Євген ГУДЗЬ, 
“Хрещатик”

За підс м ами мин ло о місяця під Києвом б ло продано 811 отеджів, і лише
6 % з них належать до найдорожчо о се мент

"Не потрібно ганятися за великими
відсотками. Вкладники повинні

пам`ятати, що на сьогоднішній день
ключовим завданням для них 

є не заробити грошей, 
а зберегти те, що є"
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З початкової школи діти мають

можливість працювати в затишних

класних кімнатах, двох кабінетах

інформатики, комп’ютеризованій

фізичній лабораторії, класі, облад�

наному нетбуками. З 2009 року спе�

ціалізована школа є експеримен�

тальним навчальним закладом все�

українського рівня, в якій молодші

школярі працюють в умовах освіт�

нього середовища “1 учень — 1 ком�

п’ютер”. Введенню в учбовий про�

цес нетбуків раділи і діти, і батьки,

які допомагали в обладнанні кабі�

нету та встановленні сучасної тех�

ніки.

Гра, що перетворюється 
на знання

Урок з нетбуками розпочинається

відразу після шкільного дзвінка.

Комп’ютер кожної дитини підключе�

ний до локальної мережі та мережі

Інтернет. Діти працюють із задово�

ленням. Через маленький розмір та

клавіші, розраховані на дитячі паль�

чики, пристрій виглядає, як дитяча

іграшка. Але насправді за можливос�

тями мало чим відрізняється від но�

утбуків. Тому й сприймають школя�

рики роботу на нетбуках спочатку як

гру. Та згодом, виконуючи серйозні

навчальні завдання, починають розу�

міти, що комп’ютер — це інструмент,

який дозволяє не тільки гратися, пе�

реглядати демонстраційні матеріали,

а й створювати власні роботи, вико�

ристовувати нетбук як зошит або що�

денник. З першокласниками працю�

ють люблячі дітей і свою професію

вчителі початкових класів: Олена Пе�

денко, Юлія Безугла, Наталія Компа�

нієць.

У цьому році учні, які з першого

класу навчалися за освітньою модел�

лю “1 учень — 1 комп’ютер”, закін�

чили 3 клас. Вони вже впевнено пра�

цюють з комп’ютером. Діти навчи�

лись створювати чудові малюнки за

допомогою графічного редактора

Paint, презентації з різних предметів

в програмі PowerPoint, можуть

швидко надрукувати та відформату�

вати текст, виконати тестові завдан�

ня та відразу отримати оцінку за ро�

боту або від вчителя через електрон�

ний зв’язок, або від самого комп’ю�

тера. Свої здобутки і перемоги учні

заносять до презентації — портфо�

ліо, що є у кожного в нетбуці. Вчите�

лі спеціалізованої школи № 194

“Перспектива” зазначають, що на�

вчати дітей за допомогою нетбуків

набагато ефективніше, а головне —

цікавіше.

Призери інтерактивних 
конкурсів

У навчальному закладі дотримую�

ться простого правила: “Кожен має

дар — і ми всі потребуємо його реалі�

зації! Любити дитину такою, якою

вона є, вірити в дитину, в її можливо�

сті — кредо сучасного вчителя”. Тож

багато уваги тут приділяється розвит�

ку природних талантів кожної дити�

ни. Шкільний проект “Обдаровані

діти” щороку об’єднує все більше

школярів. Учні спеціалізованої шко�

ли № 194 беруть активну участь у

Всеукраїнських природничих інтер�

активних конкурсах “Колосок” та

“Весняний колосок”, Міжнародному

математичному конкурсі “Кенгуру”

та Міжнародному конкурсі з інфор�

матики та комп’ютерної грамотності

“Бобер” і щорічно стають призерами.

Школярам також до вподоби загаль�

ношкільний конкурс “Найрозумні�

ший”.

Як зазначив “Хрещатику” дирек�

тор спеціалізованої школи № 194

“Перспектива” Віталій Косачевич,

протягом року в школі діє цікава

програма позакласних заходів, про�

водиться багато екскурсій, тут пра�

цюють різноманітні за профілем

гуртки. А щоб потрапити на навчан�

ня до цього перспективного на�

вчального закладу, майбутнім пер�

шокласникам потрібно пройти від�

повідний конкурс�прийом

Кількість безпритульних 
тварин зменшується
З початку року у столиці простерилізовано майже чотири тисячі собак
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Про рама ре лювання чисельності
безприт льних тварин манними ме-
тодами в Києві набирає обертів. Ме-
ханізм роботи же нала оджений, й
працівни и місь их ветеринарних лі-
ні та міжнародних ор анізацій, що ді-
ють в місті, ви он ють все більше
операцій зі стерилізації. Та , з почат-

ро столиці простерилізовано
3 тис. 830 тварин, а це значно біль-
ше, ніж в мин лі ро и. Зо рема це
стало можливим завдя и новом від-
діленню післяопераційної перетрим и
безприт льних тварин на базі ветери-
нарної ліні и, що на в л. Еле тротех-
нічна, 5-а.

Ця клініка — один із трьох лікувальних закладів

КП “Київська міська лікарня ветеринарної меди�

цини”. На її базі проводиться безкоштовна стерилі�

зація безпритульних тварин, а також тварин, влас�

ники яких належать до пільгової категорії населен�

ня. Від початку року у згаданих клініках просте�

рилізовано 2 тис. 353 тварини. Крім того, 558 собак

та котів безкоштовно прооперовано за сприяння

Європейської організації захисту природи та тва�

рин ETN. З квітня до травня за фінансової підтрим�

ки Німецького Союзу захисту тварин фахівці вико�

нали 322 операції зі стерилізації. Ще 601 тварину з

використанням пересувних клінік безкоштовно

прооперовано силами міжнародної організації “Чо�

тири лапи”.

Як зазначає директор КП “Київська міська лі�

карня ветеринарної медицини” Інна Макаріна,

збільшення кількості виконаних операцій зі стери�

лізації запобігає розмноженню безпритульних тва�

рин. “В місті поменшало безпритульних цуценят, й

це перші показники, що свідчать про ефективність

програми, яку ми реалізовуємо. Звичайно, це три�

валий процес, та все ж багато європейських країн

саме гуманними методами вирішили проблему без�

притульних псів та котів. Гадаю, через 3�4 роки на

вулицях міста поменшає таких тварин”,— зазначає

пані Макаріна.

Аби досягнути очікуваних результатів, у місті

продовжують роботу з вилову та стерилізації без�

притульних тварин, й значна їх кількість на опе�

рації потрапляє саме до клініки на Електротех�

нічній. Заклад розрахований на 100 чотирилапих

й має усі відповідні умови і для проведення опе�

рацій, і для їх післяопераційної перетримки та ре�

абілітації.

Зараз в клініці майже 60 собак та 10 котів, серед

них й ті, що одужують після травм. Кожна тварина

цього закладу має свою історію. Так, наприклад,

пес Хеппі потрапив сюди в квітні з переломами

трьох лап та травмою хребта. “За час лікування тва�

рина перенесла дві операції й готується до третьої.

Лапа гоїться нормально, й після останньої операції

дівчина, що знайшла цього собаку на дорозі, забере

пса собі”,— розповідає Інна Миколаївна. Зауважи�

мо, 18 безпритульних тварин у лікарнях підприєм�

ства знайшли нових господарів.

Ті ж, що виросли на вулиці й потрапили сюди на

стерилізацію, знаходять собі господарів рідше. За�

звичай їх повертають на попереднє місце перебу�

вання під опіку волонтера, на животі та у вусі твари�

нам ставлять клеймо зеленого кольору й одягають

червоний нашийник.

Волонтери наглядають за станом здоров’я собак,

годують, роблять відповідні щеплення та шукають

їм господарів. Катерина Бібік офіційно працює во�

лонтером в КП “Центр ідентифікації тварин” чоти�

ри роки. “У мене шість своїх собак, які мешкають зі

мною в квартирі, й ще 40 я опікуюся. З цими твари�

нами я проводжу по 12 годин на добу”,— розповідає

пані Катерина.

Додамо, за місяць силами ветеринарних клінік у

столиці стерилізують близько 400 тварин. Нагада�

ємо, стерилізацію безпритульних собак та котів,

власники яких належать до пільгової категорії насе�

лення, здійснюють безоплатно у трьох клініках КП

“Київська міська лікарня ветеринарної медицини”

за адресами: вул. Електротехнічна, 5�а, вул. Яро�

славська, 13�а та вул. Вірменська, 29

У Подільському районі 
розпочались роботи 
по асфальтуванню 
прибудинкових 
територій та ремонту 
під’їздів
Голова Подільсь ої районної в місті

Києві державної адміністрації Петро
Матвієн о провів виїзн нарад щодо перевір и я ості ви онання
робіт по асфальт ванню приб дин ових територій та ремонт
під’їздів.
Я стало відомо, Подільсь ом районі роботи з ви онання
омпле сної про рами з ремонт та бла о строю житлово о
фонд і приб дин ових територій розпочато по в лиці Фр н-
зе,122/1, проспе т Свободи, 2-а, 2-в та проспе т Г. Гон адзе,
7, 9. До перелі цієї про рами війшли майже 20 проблемних
дворів район , перед сім, на житлових масивах. На адаємо, що
про рама з бла о строю подвір’їв цьо о ро триватиме в місті
до 15 жовтня

В Оболонському районі 
відбулася колегія 
з благоустрою
Голова Оболонсь ої РДА Василь Ан-

тонов провів засідання оле ії, в я ом
взяли часть заст пни и олови, на-
чальни и правлінь та відділів рай-
держадміністрації. Під час наради
йшлося про бла о стрій територій та

проведення літньо о оздоровлення дітей та підліт ів район в
2012 році. Головний державний санітарний лі ар Оболонсь о о
район повідомила про стан під отов и до літньо о сезон пля-
жів, пар ів, місць масово о відпочин людей. Під час оле ії
зазначили й про необхідність встановлення достатньої іль ості
онтейнерів для збор сміття та забезпечення йо о своєчасно-
о вивезення з бере ових зон водоймищ, про проведення бла-
о строю нав оло джерел, посилення онтролю за дотриман-
ням санітарно-протиепідемічно о режим на підприємствах
харчової промисловості, ромадсь о о харч вання, рин ах,
продовольчої тор івлі всіх форм власності. Про під отов та
ор анізацію оздоровлення і відпочин дітей та підліт ів район
доповіли начальни и Управління освіти та відділ справах
сім’ї, молоді та спорт . З’яс валося, що червні на базі на-
вчальних за ладів Оболоні ор анізовано 14 оздоровчих таборів
з денним переб ванням, де поб вало 1000 дітей. Та ож за ра-
х но місь о о бюджет план ється оздоровити 220 дітей дис-
пансерної р пи до 14 ро ів. Особлива ва а приділяється
оздоровленню ш олярів, що переб вають на облі я потерпі-
лі внаслідо аварії на ЧАЕС, дітей-сиріт, дітей, позбавлених
бать івсь о о пі л вання та тих, я і проживають в с ладних
життєвих мовах

У Святошині провели 
виїзну нараду 
Головного управління 
освіти та науки 
КМДА
Нещодавно в сесійній залі Святошин-

сь ої РДА відб лась виїзна нарада ГУ
освіти та на и КМДА “Про хід під отов-

и за ладів освіти до ново о 2012-2013 навчально о ро ”. З до-
повіддю про під отов навчальних за ладів Святошинсь о о
район до ново о сезон вист пив начальни районно о прав-
ління освіти І ор Адамен о. Він зазначив, що на проведення ре-
монтних робіт з під отов и за ладів освіти до ново о навчально-
о ро та осінньо-зимово о період в бюджеті по ал зі “Освіта”
передбачені ошти в с мі 3 850,0 тис. рн.
Учасни и наради та ож об оворили план ремонтних робіт,

впровадження енер озбері аючих заходів в навчальних за ладах
район , а та ож питання охорони праці, безпе и життєдіяльності
та протипожежних заходів ш олах та дитячих сад ах Святоши-
на.
Особлив ва І ор Адамен о зверн в на під отов за ладів

освіти до опалювально о сезон 2012-2013 ро ів. Та , вже здійс-
нено перевір в злів облі тепла в 77 за ладах освіти на с м
296,0 тис. рн. Та ож проведено он рсні тор и, визначено пе-
реможця та ладено до овір на ви онання зазначених посл .
О рім цьо о, розпочато процед р за півлі теплових лічильни-
ів, я і встановлять ш олах. О олошено он рсні тор и. До то-
о ж розроблено та проводяться заходи щодо заощадливо о ви-
ористання енер орес рсів

Подяка від мешканців
На адрес Шевчен івсь ої районної в

м. Києві державної адміністрації на ім’я
Голови РДА Сер ія Зіміна надійшов
лист-подя а від сім’ї Киричен ів —
Оле сандра Васильовича та Тетяни Ми-
олаївни.
Подр жжя звертається зі словами

вдячності працівни ові Сл жби спра-
вах дітей Шевчен івсь о о район Інні Брацей о.
“Ця людина д же ч йно поставилася до вирішення наших

проблем, всіля о брала часть том , щоб наш он я найс о-
ріше поверн вся в сім’ю. Ми пишаємося, що нашій державі є
та і добропорядні люди. Вели е Вам спасибі”,— зазначено
листі

У Голосієві доводять, 
що для змістовного 
дозвілля немає 
вікових меж
Одним із підрозділів Територіально о

центр соціально о обсл ов вання Го-
лосіївсь о о район столиці є відділ
льт рно-масових заходів, розташова-

ний за адресою: в л. Л. Толсто о, 25/2.
Сприяння розвит різнобічних інтересів і потреб, ор анізація

дозвілля і відпочин літніх людей — основний напрямо роботи
підрозділ . Зо рема на базі територіально о центр проводяться
ле ції, бесіди, з стрічі, репетиції для людей, я і займаються м -
зи ою, співами, р оділлям. В Центрі працюють м зичні рт и
“Ветерани бардівсь ої пісні”, “Співаємо разом”, “Голосіївсь і на-
співи”, хоровий оле тив “Червона возди а”, танцювальний —
“Танцюємо разом”, ст дія при ладно о мистецтва “Бере иня”.
Учасни и цих оле тивів постійно бер ть часть різноманітних
районних та місь их заходах, демонстр ючи, що творчість не
має ві ових меж.
На численні прохання відвід вачів, з травня цьо о ро розпо-

чали свою робот рси за навчальною про рамою “Основи ом-
п’ютерних знань”, а з червня — рси з вивчення ан лійсь ої мо-
ви. Та ож молоді д шею пенсіонери постійно відвід ють іноте-
атри, театри, онцертні зали, вистав и
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Новини районівНа уроки — з нетбуком!
У спеціалізованій школі № 194 дітей з першого класу навчають 
роботі з комп’ютером

Вчителі спеціалізованої ш оли № 194 "Перспе тива" зазначають, що навчати дітей за допомо ою нетб ів наба ато
ефе тивніше, а оловне – ці авіше

18 безприт льних тварин лі арнях ом нально о підприємства знайшли нових осподарів

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Спеціалізована ш ола № 194 “Перспе тива” з по либле-
ним вивченням природничих дисциплін розташована
мальовничом точ Києва, на Оболоні. Вчителі на-
вчально о за лад пле ають творчих та а тивних чнів,
особлив ва т т приділяють наймолодшим ш олярам.
Для них з перших ласів робочим інстр ментом є ом-
п’ютер.
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ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск №47 (1066)

ВІВТОРОК,
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Закінчення додатка до Рішення Київської міської ради №588/7925 від 24 травня 2012 року, 
надрукованого 26 червня 2012 року 

Основні завдання та функції Служби
7. Завданнями Служби є:
— інформаційне забезпечення суб'єктів містобудівної діяльності на те�

риторії міста Києва;
— надання документів для підтвердження стану та якості об'єктів як

джерела даних для розвитку ринку нерухомості; ведення містобудівного
моніторингу;

— організація захисту інформації містобудівного кадастру від природ�
них, техногенних і кримінальних загроз, запобігання можливим порушен�
ням встановленого порядку обробки та використання інформації (витік,
спотворення, викрадення, знищення, модифікація, несанкціоноване копі�
ювання та інше втручання до інформаційної системи.

8. Служба містобудівного кадастру здійснює:
— операції з отримання та реєстрації кадастрової інформації; контроль

за станом кадастрової інформації;
— операції з первинної обробки даних, із зберігання та оновлення ка�

дастрової інформації;
— операції з внесення даних до баз даних містобудівного кадастру;
— операції з обслуговування програмно�технічних комплексів ведення

містобудівного кадастру;
— операції з обслуговування системи зберігання та архівації інформа�

ції;
— операції з інформаційного обміну з нормативно визначеними база�

ми даних;
— заходи із захисту інформації від несанкціонованого доступу відповід�

но до вимог законодавства;
— операції з формування кадастрових документів та їх видачу за запи�

том;
— операції з формування кадастрових довідок за запитом користува�

чів у межах санкціонованого доступу до бази даних містобудівного кадас�
тру;

— операції із забезпечення безпосереднього санкціонованого доступу
до кадастрових даних окремих користувачів за відповідним переліком, за�
твердженим розпорядником інформаційних фондів містобудівного кадас�
тру;

— адаптацію і супроводження нормативно�правових та методичних
документів містобудівного кадастру з урахуванням установлених особли�
востей;

— розвиток та вдосконалення містобудівного кадастру на відповідній
території;

— операції з ведення банку даних містобудівного кадастру;
— попередній розгляд заяв власників, користувачів та розпорядників

земельних ділянок, будівель і споруд, ділянок і вузлів інженерних та
транспортних комунікацій щодо передбачених змін або реконструкції на
відповідність чинним містобудівним регламентам, підготовку висновків;

— підготовку інформаційних матеріалів для складення будівельного
паспорта;

— збір, формування та аналіз інформації, необхідної для ведення міс�
тобудівного моніторингу.

9. Служба додатково забезпечує:
— оперативне програмно�технічне та технологічне обслуговування

містобудівного кадастру;
— розвиток містобудівного кадастру шляхом організації проведення

робіт з удосконалення структури даних, програмно�технічного блоку, спо�
собів введення, обробки, зберігання та надання даних тощо;

— участь у вдосконаленні науково�методичного і нормативно�правово�
го забезпечення містобудівного кадастру;

— підготовку інформаційно�аналітичних матеріалів для органів дер�
жавної влади, виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) та Київської міської ради;

— вивчення попиту на кадастрову інформацію;
— участь у розвитку міжнародних відносин, створення умов для вклю�

чення до міжнародних інформаційних систем, забезпечення їх сумісності
і взаємодії;

— участь в організації науково�дослідних та дослідно�конструктор�
ських робіт з розвитку і впровадження інформаційних технологій в систе�
му управління територіями.

10. Інформація, що вводиться для формування містобудівного кадас�
тру, розподіляється на обов'язкову та додаткову. Обов'язкова інформація
отримується з визначених джерел і забезпечує розв'язання завдань. До�
даткова інформація представляє собою довідкову інформацію.

Інформація вводиться шляхом виконання операції з приведення її до
встановленого формату, зберігання та передачі до розподілених баз бан�
ку даних. Інформація, що вводиться для формування містобудівного ка�
дастру, реєструється відповідно до стандарту про метадані, а результати
вносяться у відповідну базу даних.

11. Інформація, що надійшла до банку даних, обробляється для фор�
мування просторово орієнтованих даних відповідних баз даних з визна�
ченням ступеня їх оновлення, внесення до короткотривалого або довго�
тривалого зберігання та до еталонної копії. У процесі обробки інформації
проводиться відбір даних для забезпечення встановлених для Служби
моніторингових завдань та формування їх наборів. Технологічний процес
зберігання передбачає операції щодо захисту інформації від несанкціоно�
ваного доступу та операції з ревізії інформації розподілених баз банку да�
них відповідно до встановленого графіка.

12. Прийняття та облік запитів користувачів, відбір інформації, регулю�
вання доступу до бази даних містобудівного кадастру, видача аналогових
кадастрових документів, довідок та їх копій, даних на електронних носіях,
облік послуг, що надавалися користувачам, здійснюються згідно із за�
твердженим у встановленому порядку Головним управлінням містобуду�
вання та архітектури положенням.

Порядок надання інформації на запит комунікаційними каналами вста�
новлюється відповідно до порядку надання санкціонованого доступу.

13. Інформація містобудівного кадастру, що не має обмеження в до�
ступі, надається суб'єкту містобудівної діяльності за його запитом. Обме�
ження доступу до інформації містобудівного кадастру, що є власністю
держави або представляє державну чи комерційну таємницю, встанов�
люється у порядку, передбаченому законодавством.

14. Служба несе відповідальність за достовірність, повноту та своєчас�
ність надання даних містобудівного кадастру користувачам відповідно до
законодавства.

Компетенція Служби містобудівного кадастру
15. Служба має право:
— отримувати в установленому порядку від органів державної влади,

органів місцевого самоврядування, які формують містобудівний кадастр,
інформацію, що включена до переліку даних;

— отримувати в установленому порядку від підприємств, установ і ор�
ганізацій незалежно від форми власності, а також фізичних осіб (власни�
ків об'єктів нерухомого майна) матеріали та відомості, необхідні для ве�
дення містобудівного кадастру;

— відвідувати в установленому порядку будь�які об'єкти, включені до
структури кадастрової інформації, з метою підтвердження достовірності
відомостей, які надійшли до містобудівного кадастру;

— вносити до Головного управління містобудування та архітектури або
разом з ним до органів виконавчої влади та органів місцевого самовряду�
вання пропозиції з питань, що належать до її компетенції;

— передавати в установленому порядку кадастрову інформацію до
містобудівного кадастру вищого рівня;

— організовувати та брати участь у нарадах з питань, що належать до
компетенції Служби.

Взаємодія Служби

16. Служба в процесі своєї діяльності взаємодіє з джерелами вихідної
інформації і користувачами кадастрової інформації.

17. Джерелами вихідної інформації для містобудівного кадастру є:
— Головне управління містобудування та архітектури, органи технічної

інвентаризації, земельних ресурсів, державної статистики, управління та
розпорядження державним майном, державного санітарно�епідеміологіч�
ного контролю, охорони навколишнього природного середовища, контро�
лю за використанням і охороною культурної спадщини, підприємства з
виконання топографо�геодезичних робіт та інженерно�будівельних вишу�
кувань, інші структурні підрозділи органів виконавчої влади та органів міс�
цевого самоврядування, що ведуть свої регістри і бази даних;

— інші підприємства, установи та організації, що виконують натурні
обстеження, зйомки та вишукування;

— юридичні і фізичні особи, що мають матеріали, необхідні для форму�
вання містобудівного кадастру.

18. Користувачами кадастрової інформації можуть бути:
— органи, відповідальні за розв'язання завдань та підготовку пропози�

цій з політики збалансованого в ресурсному і правовому відношенні роз�
витку території та поселень, визначення пріоритетів інвестування,— для
виконання їх функцій;

— замовники містобудівної документації, забудовники — для надання
земель під забудову, отримання містобудівних умов і обмежень забудови
земельних ділянок, завдання на проектування, технічних умов щодо інже�
нерного забезпечення об'єкта будівництва, вишукування і проведення ро�
біт з будівництва, формування будівельного паспорта;

— проектні, вишукувальні, науково�дослідні та будівельні підприєм�
ства — для отримання вихідних даних на виконання відповідних робіт;

— спеціально уповноважені органи містобудування та архітектури — для
складання містобудівних умов і обмежень, контролю за розробленням міс�
тобудівної документації, відведення, містобудівного освоєння та викорис�
тання земельних ділянок, забезпечення іншої містобудівної діяльності;

— органи земельних ресурсів — для регулювання землекористування,
організації встановлення меж населених пунктів і адміністративно�терито�
ріальних одиниць, окремих земельних ділянок, підготовки пропозицій
щодо встановлення розміру платежів за землю і нормативної оцінки зе�
мельних ділянок з урахуванням містобудівної цінності території, ведення
моніторингу земель поселень;

— органи державного нагляду (контролю) в агропромисловому ком�
плексі — для контролю за використанням земельних ділянок відповідно до
цільового призначення;

— органи з управління та розпорядження державним майном — для
проведення оцінки нерухомості з урахуванням її містобудівної цінності та
пов'язаної з нею території;

— органи охорони навколишнього природного середовища — для роз�
роблення природоохоронних заходів, проведення моніторингу, нагляду і
контролю за використанням природних ресурсів і станом навколишнього
природного середовища населених пунктів, їх систем;

— фінансові установи, інвестори, страхові компанії — для визначення
рентних платежів з урахуванням містобудівної цінності території, оцінки і
страхування ризику інвестицій під час освоєння території;

— служби державних кадастрів і галузеві банки даних — для взаємо�
узгодження ведення розподілених баз даних і отримання кадастрової ін�
формації;

— органи, що ведуть державну реєстрацію прав на нерухоме майно;
— інші органи державної влади, органи місцевого самоврядування,

юридичні та фізичні особи — для отримання відповідної інформації для
містобудівних потреб.

Матеріально�технічне забезпечення 
та економічні основи діяльності Служби

19. Утворення Служби, створення та ведення містобудівного кадастру
фінансується за рахунок коштів бюджету міста Києва.

20. Відповідно до структури, чисельності та обсягу робіт Служба забез�
печується приміщеннями, відповідними меблями, телефонним зв'язком та
програмно�технічним комплексом містобудівного кадастру, інформаційно�
комунікаційною системою автоматизації процесів збору, обробки, систе�
матизації, реєстрації, зберігання та оновлення кадастрової інформації, ви�
значення санкціонованого доступу і захисту, пошуку документованої ін�
формації, формування і видачі кадастрових документів, актуалізації норма�
тивних документів і нормативно�правових актів, діловодства тощо.

21. Органам державної влади та органам місцевого самоврядування
всіх рівнів кадастрова інформація надається безкоштовно. Обмін інфор�
мацією між державними кадастрами здійснюється на безоплатній основі
згідно з договорами про обмін інформацією.

Видача кадастрових аналогових документів проводиться безоплатно.
Довідкова інформація містобудівного кадастру заінтересованим суб'єк�
там містобудівної діяльності надається безоплатно.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про внесення змін до Тимчасового порядку передачі (надання) земельних 
ділянок в користування або у власність у місті Києві, затвердженого рішенням

Київської міської ради від 15.07.2004 № 457/1867
Рішення Київської міської ради № 553/7890 від 26 квітня 2012 року

Відповідно до Земельного кодексу України, законів України "Про оренду землі", "Про Перелік документів дозвільного характе�
ру у сфері господарської діяльності", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України — місто�герой Київ", "Про ре�
гулювання містобудівної діяльності", "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", "Про при�
скорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування", наказу Міністер�
ства регіонального розвитку, будівництва та житлово�комунального господарства України від 21.10.2011 № 244 "Про затвердження
Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності", з метою ефективного регулювання зе�
мельних відносин та приведення у відповідність до норм законодавства України Тимчасового порядку передачі (надання) земель�
них ділянок в користування або у власність у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 15.07.2004 № 457/1867,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від 15.07.2004
№ 457/1867 "Про порядок передачі (надання) земельних ділянок в корис�
тування або у власність у місті Києві" (із змінами і доповненнями), а са�
ме:

— абзац третій пункту 2 викласти в такій редакції: "форму клопотання
про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відве�
дення земельної ділянки згідно з додатком № 3 до цього рішення".

2. Внести зміни до Тимчасового порядку передачі (надання) земельних
ділянок у користування або у власність у місті Києві, затвердженого рішен�
ням Київської міської ради від 15.07.2004 № 457/1867 "Про порядок пере�
дачі (надання) земельних ділянок в користування або у власність у місті
Києві" (із змінами і доповненнями), згідно з додатком до цього рішення.

3. Внести зміни до форми клопотання про надання дозволу на розроб�
лення документації із землеустрою, затвердженої згідно з додатком № 3

до рішення Київської міської ради від 15.07.2004 № 457/1867 "Про поря�
док передачі, (надання) земельних ділянок в користування або у власність
у місті Києві" (із змінами і доповненнями), а саме:

— у назві форми клопотання слова "клопотання про надання дозволу
на розроблення документації із землеустрою" замінити словами "клопо�
тання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки";

— у тексті форми клопотання:
слова "До клопотання (заяви) додаються" замінити словами "До кло�

потання додаються документи, передбачені Тимчасовим порядком пере�
дачі (надання) земельних ділянок в користування або у власність в м. Ки�
єві, зокрема";

слова "дозвіл на розроблення документації із землеустрою" замінити
словами "дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки";

слова "графічний матеріал (в масштабі 1:2000) з позначеним бажаним
місцем розташування земельної ділянки з її орієнтовними розмірами" за�
мінити словами "графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце роз�
ташування та розмір земельної ділянки, матеріали фотофіксації земельної
ділянки та розташованих на ній будівель і споруд, актуалізований топо�
план зйомки території М 1:500 з нанесенням меж ділянки";

слова "або засвідчена нотаріально письмова згода землекористувача
(землевласника) на встановлення сервітуту за договором особистого сер�
вітуту без зміни цільового використання" виключити.

4. Внести зміни до рішення Київської міської ради від 22.09.2011
№ 38/6254 "Про внесення змін та доповнень до рішення Київської міської
ради від 15.07.2004 № 457/1867", а саме: підпункти 1.1 та 1.13 пункту 1
виключити.

5. Рішення Київської міської ради, прийняті до набуття чинності цим
рішенням, відповідно до яких зацікавлені особи мають право укласти до�
говори оренди землі, вважаються такими, що втратили чинність, через
два роки після офіційного оприлюднення цього рішення у разі якщо від
зацікавленої особи не надійшло звернення про укладення договору
оренди землі, не розроблено технічної документації із землеустрою що�
до встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та/або
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що
посвідчують право користування земельною ділянкою (у випадках, вста�
новлених законом), та/або у разі якщо зацікавлена особа умисно ухиляє�
ться від підписання договору оренди земельної ділянки протягом цього
терміну.

6. Офіційно оприлюднити це рішення шляхом опублікування у газеті
Київської міської ради "Хрещатик".

7. Встановити, що це рішення набуває чинності з дня його офіційного
оприлюднення.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітекту�
ри.

Київський міський голова Л. Черновецький

Додаток 
до рішення Київської міської ради
від 26 квітня 2012 р. № 553/7890

Зміни, що вносяться до Тимчасового порядку передачі (надання) 
земельних ділянок у користування або у власність у місті Києві, 

затвердженого рішенням Київської міської ради від 15.07.2004 № 457/1867 
"Про Порядок передачі (надання) земельних ділянок 

в користування або у власність у місті Києві":

1. У статті 1:
— в абзаці п'ятнадцятому пункту б) частини третьої слова "для сіно�

косіння і випасання худоби, для городництва" виключити;
— пункт д) частини третьої виключити;
— частину четверту викласти у такій редакції:
"4. Клопотання про погодження місця розташування об'єкта, про

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відве�
дення земельної ділянки (крім клопотань громадян про передачу зе�
мельних ділянок в оренду або безоплатно у власність в межах, визна�
чених законодавством норм безоплатної передачі земельних ділянок
громадянам) подаються до Київської міської ради через приймальню
Київської міської ради з земельних питань (далі — приймальня Київра�
ди з земельних питань)";

— після четвертої частини доповнити новими частинами п'ятою —
восьмою такого змісту:

"5. Реєстрацію клопотань, зазначених у частині четвертій цієї стат�
ті, формування відповідних справ�клопотань та передачу їх до Київ�
ської міської ради здійснює приймальня Київради з земельних питань.

6. Матеріально�технічне забезпечення приймальні Київради з зе�
мельних питань покладається на Головне управління земельних ресур�
сів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адмініс�
трації) (далі — Головне управління земельних ресурсів).

7. Технічне забезпечення автоматизованої системи ведення дер�
жавного земельного кадастру здійснює комунальне підприємство, під�
порядковане Головному управлінню земельних ресурсів.

8. Заяви суб'єктів господарювання на одержання документів до�
звільного характеру (висновок комісії з розгляду питань, пов'язаних з
погодженням документації із землеустрою, про погодження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, рішення Київської
міської ради про передачу у власність, надання у постійне користуван�
ня або в оренду земельних ділянок) подаються до Київської міської ра�
ди через дозвільний центр за формою, встановленою Кабінетом Мініс�
трів України".

У зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною дев'ятою.
2. У статті 2:
— абзаци п'ятий і шостий викласти в такій редакції:
"справа�клопотання — справа, сформована на підставі клопотань

зацікавлених осіб про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки, містить дозвіл Київської
міської ради на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки, реєстраційний номер справи�клопотання є одно�
часно її реєстраційним номером в Головному управлінні земельних ре�
сурсів;

кадастрова справа — справа, сформована на підставі клопотань за�
цікавлених осіб про передачу (надання) земельної ділянки та доданих
зацікавленими особами до клопотань документів, дозволу Київської
міської ради на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки або доручення (резолюції) Київського міського го�
лови або заступника міського голови — секретаря Київради у разі пе�
редачі земельної ділянки, межі якої встановлені в натурі (на місцево�
сті), без зміни її цільового призначення, а також містить відповідні
клопотання, дозволи або доручення (резолюції), проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки та/або технічну документацію із
землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користу�
вання земельною ділянкою, реєстраційний номер кадастрової справи
є одночасно її реєстраційним номером в Головному управлінні земель�
них ресурсів";

— в абзаці дванадцятому після слів "без зміни її цільового призна�
чення" слова "укладення договорів сервітуту" виключити;

— абзаци чотирнадцятий та п'ятнадцятий виключити;
— абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:
"дозвіл Київської міської ради на розроблення проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки — рішення Київської міської ради
про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки, прийняте за результатами розгляду клопо�
тань фізичних та юридичних осіб";

— доповнити статтю новим абзацом такого змісту:
"технічне забезпечення автоматизованої системи ведення держав�

ного земельного кадастру — технічне і технологічне супроводження ав�
томатизованої системи ведення державного земельного кадастру, в
тому числі: перевірка земельно�кадастрової інформації в електронно�
му вигляді на її відповідність документації із землеустрою в паперово�
му вигляді, формування інформації в електронному вигляді та її вне�
сення до автоматизованої системи".

3. У статті 3:
— у частині четвертій слова "документації із землеустрою" заміни�

ти словами "проекту землеустрою щодо відведення земельної ділян�
ки".

4. У статті 4:
— частину четверту після слів "частиною третьою статті 3" допов�

нити словами та цифрами "та відповідно до статей 12, 13".
5. Назву розділу 2 викласти в такій редакції:
"Розділ 2. Порядок отримання дозволу Київської міської ради на

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділян�
ки".

6. У назві статті 5 слова "документації із" замінити словом "проек�
ту"

7. У статті 5:
— частину першу викласти в такій редакції:
"1. Зацікавлена особа, яка має намір одержати земельну ділянку в

користування або у власність (крім громадян, які подають заяву про
приватизацію земельної ділянки, яка перебуває в їхньому користуван�
ні, клопотання про передачу земельних ділянок для будівництва і об�
слуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд

(присадибна ділянка), ведення садівництва, індивідуального дачного
та гаражного будівництва) звертається до Київської міської ради з кло�
потанням про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки через приймальню Київради з зе�
мельних питань";

— перший та другий абзаци частини другої виключити;
— абзац третій частини другої викласти в такій редакції:
"До клопотання про надання дозволу на розроблення проекту зем�

леустрою щодо відведення земельної ділянки додаються";
— абзац п'ятий частини другої після слів "топоплан зйомки терито�

рії М 1:500 з нанесенням меж ділянки" доповнити словами "та підзем�
них і наземних інженерних мереж";

— частину другу після шостого абзацу доповнити новим абзацом
такого змісту:

"копія матеріалів технічної інвентаризації, підготовлених Київським
міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на
об'єкти нерухомого майна, яке розташоване на земельній ділянці";

— абзац перший частини четвертої викласти в такій редакції: "Прий�
мальня Київради з земельних питань у день реєстрації клопотання про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відве�
дення земельної ділянки або протягом наступного робочого дня пере�
дає це клопотання з доданими до нього документами до секретаріату
Київської міської ради";

— абзац другий частини четвертої викласти в такій редакції:
"У разі невідповідності клопотання про надання дозволу на розроб�

лення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та
складу доданих до нього документів вимогам цього Порядку клопотан�
ня не приймається";

— абзац третій частини четвертої виключити;
— абзац перший частини п'ятої викласти в такій редакції: "Секрета�

ріат Київської міської ради разом з дорученням (резолюцією) Київ�
ського міського голови або заступника міського голови — секретаря
Київради у день надходження клопотання про надання дозволу на роз�
роблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
або протягом наступного робочого дня надсилає його через прий�
мальню Київради з земельних питань до Головного управління земель�
них ресурсів";

— частину п'яту після першого абзацу доповнити новим абзацом
такого змісту:

"У випадку надходження до Головного управління земельних ресур�
сів клопотання про надання дозволу на розроблення проекту земле�
устрою щодо відведення земельної ділянки з доданими документами,
які не дають можливості розглядати клопотання по суті (подано недо�
статньо відомостей та документів щодо правового статусу майна, роз�
ташованого на земельній ділянці, подані графічні матеріали не відпо�
відають вимогам частин другої та третьої цієї статті), вони повертаю�
ться Головним управлінням земельних ресурсів через приймальню Ки�
ївради з земельних питань зацікавленій особі на доопрацювання".

У зв'язку з цим абзац другий частини п'ятої вважати відповідно аб�
зацом третім частини п'ятої;

— в абзаці третьому частини п'ятої після слів "що мають бути вра�
ховані при розробці" слова "документації із землеустрою" замінити
словами "проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки".

8. Назву статті 6 викласти в такій редакції:
"Стаття 6. Надання дозволу Київської міської ради на розроблення

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки".
9. У статті 6:
— в частині першій, частині другій, частині четвертій після слів "про

надання дозволу на розроблення" слова "документації із землеустрою"
замінити словами "проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки";

— частину третю викласти в такій редакції:
"3. Головне управління земельних ресурсів за результатами опра�

цювання клопотання про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та висновку Головно�
го управління містобудування та архітектури щодо відповідності заяв�
леної ініціативи містобудівній документації або ситуації та наявним
містобудівним умовам та обмеженням, що мають бути враховані при
розробці проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
готує узагальнений проект рішення Київської міської ради про надан�
ня дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки (або проект відмови у наданні такого дозволу), який
розглядається Київською міською радою в порядку, встановленому
Регламентом Київської міської ради";

— в абзаці другому частини п'ятої після слів "у наданні дозволу на"
слова "розробку документації із землеустрою" замінити словами "роз�
роблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки";

— частину шосту викласти в такій редакції:
"6. Дозвіл Київської міської ради на розроблення проекту землеуст�

рою щодо відведення земельної ділянки або відмова в наданні такого
дозволу передається секретаріатом Київської міської ради до прий�
мальні Київради з земельних питань для видачі зацікавленій особі або
її уповноваженому представнику";

— в частині сьомій і першому реченні частини восьмої після слів "на
розроблення" слова "документації із землеустрою" замінити словами
"проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки";

— в частині восьмій друге речення виключити.
10. У статті 7:
— частину першу викласти в такій редакції:
"1. Юридичні особи або фізичні особи — підприємці, зацікавлені у

викупі земельних ділянок, що перебувають у власності громадян чи
юридичних осіб, для суспільних потреб та з мотивів суспільної необ�
хідності з метою погодження місця розташування об'єкта звертаються
до Київської міської ради з клопотанням про погодження місця розта�
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шування об'єкта через приймальню Київради з земельних питань";
— перший та другий абзаци частини другої виключити;
— абзац дев'ятий частини другої викласти в такій редакції:
"У разі невідповідності клопотання про погодження місця розташу�

вання об'єкта та складу доданих до нього документів вимогам цього
Порядку клопотання не приймається";

— частину третю викласти в такій редакції:
"3. Приймальня Київради з земельних питань у день реєстрації кло�

потання про погодження місця розташування об'єкта або протягом на�
ступного робочого дня передає це клопотання з доданими до нього
документами до секретаріату Київської міської ради".

11. У статті 8:
— частину першу викласти в такій редакції:
"1. Секретаріат Київської міської ради разом з дорученням (резо�

люцією) Київського міського голови або заступника міського голови —
секретаря Київради у день надходження клопотання про погодження
місця розташування об'єкта або протягом наступного робочого дня
надсилає його до Головного управління земельних ресурсів для вине�
сення на розгляд постійно діючої комісії з розгляду питань, пов'язаних
з погодженням документації із землеустрою";

— частину третю доповнити другим та третім абзацами такого зміс�
ту: "Висновок комісії з розгляду питань, пов'язаних з погодженням до�
кументації із землеустрою, про відмову у погодженні місця розташу�
вання об'єкта, наданий у зв'язку із зауваженнями комісії, повертаєть�
ся комісією через Головне управління земельних ресурсів до прий�
мальні Київради з земельних питань для його видачі юридичній особі,
фізичній особі — підприємцю, які подали клопотання про погодження
місця розташування об'єкта.

У випадку коли комісією з розгляду питань, пов'язаних з погоджен�
ням документації із землеустрою, висновок про відмову у погодженні
місця розташування об'єкта надано у зв'язку із зауваженнями комісії,
то у разі врахування юридичною особою, фізичною особою — підпри�
ємцем зауважень комісії клопотання про погодження місця розташу�
вання об'єкта повторно подається на розгляд комісії у порядку, вста�
новленому статтями 7 та 8 цього Порядку";

— частину сьому викласти в такій редакції:
"7. Дозвіл Київської міської ради на розроблення проекту землеуст�

рою щодо відведення земельної ділянки або відмова в наданні такого
дозволу передається секретаріатом Київської міської ради до прий�
мальні Київради з земельних питань для видачі зацікавленій особі або
її уповноваженому представнику".

12. У статті 9:
— частину першу викласти в такій редакції:
"1. Після отримання дозволу Київської міської ради на розроблення

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зацікавлена
особа звертається до Головного управління земельних ресурсів із за�
явою для отримання вихідних даних на розроблення проекту земле�
устрою щодо відведення земельної ділянки і в заяві зазначає розроб�
ника цієї документації із землеустрою";

— в другій частині після слів "Київської міської ради на розроблен�
ня" слова "документації із землеустрою" замінити словами "проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки";

— абзац 2 частини третьої викласти у такій редакції:
"У разі розроблення проекту землеустрою щодо відведення земель�

ної ділянки для будівництва (реконструкції), реставрації (реабілітації) з
пристосуванням об'єктів будівництва замовником можуть бути надані
передпроектні пропозиції та (або) містобудівний розрахунок (за наяв�
ності), що розробляється ліцензованими проектними організаціями,
крім випадків, коли законодавством не передбачено сплати пайової
участі у розвитку інфраструктури населеного пункту";

— доповнити новими частинами сьомою — десятою такого змісту:
"7. Після розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки зацікавлена особа через розробника документації із
землеустрою звертається до Головного управління земельних ресурсів
із заявою про внесення земельно�кадастрової інформації про проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в електронному ви�
гляді до автоматизованої системи ведення земельного кадастру.

До заяви про внесення земельно�кадастрової інформації додають�
ся:

— земельно�кадастрова інформація в електронному вигляді у фор�
маті, визначеному Головним управлінням земельних ресурсів;

— розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ді�
лянки.

8. Головне управління земельних ресурсів організовує перевірку зе�
мельно�кадастрової інформації в електронному вигляді на відповід�
ність проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в папе�
ровому вигляді та формування відповідного файлу в електронному ви�
гляді для його внесення до автоматизованої системи ведення земель�
ного кадастру.

9. Головне управління земельних ресурсів у разі відповідності зе�
мельно�кадастрової інформації в електронному вигляді проекту земле�
устрою щодо відведення земельної ділянки в паперовому вигляді ор�
ганізовує внесення земельно�кадастрової інформації до автоматизова�
ної системи ведення земельного кадастру, на підтвердження чого на
проекті землеустрою проставляється відмітка про перевірку земельно�
кадастрової інформації та її внесення до автоматизованої системи ве�
дення земельного кадастру.

10. У разі невідповідності земельно�кадастрової інформації в елек�
тронному вигляді проекту землеустрою щодо відведення земельної ді�
лянки в паперовому вигляді відмітка на проекті землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки проставляється після усунення розробни�
ком документації із землеустрою недоліків земельно�кадастрової ін�
формації на підставі повторного звернення до Головного управління
земельних ресурсів в порядку, встановленому цією статтею".

13. У статті 10:
— абзац другий частини другої викласти в такій редакції:
"оригінал розробленого проекту землеустрою щодо відведення зе�

мельної ділянки з відміткою про перевірку земельно�кадастрової ін�
формації та її внесення до автоматизованої системи ведення земель�
ного кадастру, а також його копії в п'яти примірниках":

— абзац четвертий частини другої виключити;
— частину п'яту доповнити другим абзацом такого змісту:
"У випадку коли комісією з розгляду питань, пов'язаних з погоджен�

ням документації із землеустрою, висновок про відмову у погодженні
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки надано у
зв'язку із зауваженнями комісії, то у разі врахування зацікавленою
особою та/або розробником проекту землеустрою зауважень комісії
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки повторно по�
дається на розгляд комісії у порядку, встановленому цією статтею";

— частину шосту викласти в такій редакції:
"6. У разі якщо проект землеустрою щодо відведення земельної ді�

лянки підлягає обов'язковій державній експертизі землевпорядної до�
кументації, погоджений проект разом з висновком комісії з розгляду
питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою, пере�
дається комісією через Головне управління земельних ресурсів дер�
жавному адміністратору дозвільного центру для його видачі зацікавле�
ній особі або її уповноваженому представнику для подальшої подачі
зацікавленою особою проекту землеустрою щодо відведення земель�
ної ділянки для здійснення державної експертизи землевпорядної до�
кументації відповідно до законодавства".

14. У статті 11:
— в абзаці першому частини четвертої слова "формування кадас�

трової справи та" виключити;
— абзац другий частини четвертої викласти в такій редакції:
"У випадку надходження до Головного управління земельних ресур�

сів заяви на одержання документа дозвільного характеру з проектом
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, який не відповідає
вимогам законодавства та цього Порядку (проект не відповідає вимо�
гам до складу проекту землеустрою щодо відведення земельної ділян�
ки, проект не погоджено комісією з розгляду питань, пов'язаних з по�
годженням документації із землеустрою, по проекту не одержано по�
зитивний висновок державної експертизи землевпорядної документа�
ції, до автоматизованої системи ведення земельного кадастру не вне�
сено земельно�кадастрову інформацію, проект містить недостатньо ві�
домостей і документів щодо правового статусу майна, розташованого
на земельній ділянці), така заява разом з проектом землеустрою що�

до відведення земельної ділянки та іншими доданими документами
повертається Головним управлінням земельних ресурсів через дер�
жавного адміністратора дозвільного центру зацікавленій особі на до�
опрацювання".

15. У статті 12:
— частину першу викласти в такій редакції:
"1. Зацікавлена особа з метою одержання у користування земель�

ної ділянки, межі якої встановлені в натурі (на місцевості), без зміни її
цільового призначення на підставі технічної документації із землеуст�
рою щодо складання документа, що посвідчує право користування зе�
мельною ділянкою, звертається до Київської міської ради з заявою про
надання у користування земельної ділянки через приймальню Київра�
ди з земельних питань";

— в абзаці першому частини другої слова "або встановлення серві�
туту (права на обмежене користування)" виключити;

— абзац другий частини другої після слів "розташованих на ній бу�
дівель і у споруд" доповнити словами "викопіювання з кадастрового
плану міста";

— абзаци четвертий та п'ятий частини другої викласти в такій ре�
дакції: "нотаріально посвідчені документи щодо правового статусу бу�
дівель та споруд (свідоцтво про право власності на майно, договір ку�
півлі�продажу, інші документи, що підтверджують виникнення або пе�
рехід права власності на нерухоме майно), якщо таке розташоване на
земельній ділянці, зареєстровані у встановленому законом порядку";

— доповнити частиною третьою такого змісту:
"Приймальня Київради з земельних питань у день реєстрації заяви

про надання у користування земельної ділянки або протягом наступно�
го робочого дня передає її разом з доданими до неї документами до
секретаріату Київської міської ради";

— частину четверту доповнити абзацом другим такого змісту:
"У випадку надходження до Головного управління земельних ресур�

сів заяви про надання у користування земельної ділянки з доданими
до неї документами, які не дають можливості розглядати клопотання
по суті (до заяви не додано документи, передбачені частиною другою
цієї статті, або вони не відповідають вимогам, встановленим частиною
другою цієї статті), вони повертаються Головним управлінням земель�
них ресурсів через приймальню Київради з земельних питань зацікав�
леній особі на доопрацювання";

— доповнити новими частинами дев'ятою — дванадцятою такого
змісту:

"9. Після розроблення технічної документації із землеустрою щодо
складання документа, що посвідчує право користування земельною ді�
лянкою, зацікавлена особа через розробника документації із земле�
устрою звертається до Головного управління земельних ресурсів із за�
явою про внесення земельно�кадастрової інформації про технічну до�
кументацію із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує
право користування земельною ділянкою, в електронному вигляді до
автоматизованої системи ведення земельного кадастру.

До заяви про внесення земельно�кадастрової інформації додають�
ся:

— земельно�кадастрова інформація в електронному вигляді у фор�
маті, визначеному Головним управлінням земельних ресурсів;

— розроблена технічна документації із землеустрою щодо складан�
ня документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою.

10. Головне управління земельних ресурсів організовує перевірку
земельно�кадастрової інформації в електронному вигляді на відповід�
ність технічній документації із землеустрою щодо складання докумен�
та, що посвідчує право користування земельною ділянкою, в паперо�
вому вигляді та формування відповідного файла в електронному ви�
гляді для його внесення до автоматизованої системи ведення земель�
ного кадастру.

11. Головне управління земельних ресурсів у разі відповідності зе�
мельно�кадастрової інформації в електронному вигляді технічній доку�
ментації із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує
право користування земельною ділянкою, в паперовому вигляді орга�
нізовує внесення земельно�кадастрової інформації до автоматизованої
системи ведення земельного кадастру, на підтвердження чого на тех�
нічній документації проставляється відмітка про перевірку земельно�
кадастрової інформації та її внесення до автоматизованої системи ве�
дення земельного кадастру.

12. У разі невідповідності земельно�кадастрової інформації в елек�
тронному вигляді технічній документації із землеустрою щодо скла�
дання документа, що посвідчує право користування земельною ділян�
кою, в паперовому вигляді відмітка на технічній документації із земле�
устрою щодо складання документа, що посвідчує право користування
земельною ділянкою, проставляється після усунення розробником до�
кументації із землеустрою недоліків земельно�кадастрової інформації
на підставі повторного звернення до Головного управління земельних
ресурсів в порядку, встановленому цією статтею".

У зв'язку з цим частину дев'яту та десяту вважати відповідно части�
нами тринадцятою та чотирнадцятою;

— в частині тринадцятій слова та цифри "пунктом 5 цієї статті" за�
мінити словами "цією статтею".

16. У статті 13:
— в абзаці першому частини першої слова "формування кадастрової

справи та" виключити;
— абзац другий частини першої виключити;
— частину третю викласти в такій редакції:
"3. Технічна документація із землеустрою щодо складання докумен�

та, що посвідчує право користування земельною ділянкою, та висно�
вок Головного управління земельних ресурсів про можливість переда�
чі (надання) земельної ділянки або про відмову в можливості передачі
(наданні) земельної ділянки повертається Головним управлінням зе�
мельних ресурсів зацікавленій особі або розробнику документації із
землеустрою.

У випадку коли Головним управлінням земельних ресурсів надано
висновок про відмову в можливості передачі (надання) земельної ді�
лянки у зв'язку із зауваженнями до технічної документації із землеуст�
рою щодо складання документа, що посвідчує право користування зе�
мельною ділянкою, то зацікавлена особа у разі врахування зауважень
повторно звертається до Головного управління земельних ресурсів в
порядку, встановленому цією статтею";

— у частині четвертій та абзаці четвертому частини п'ятої слова
"або про відмову в передачі (наданні) земельної ділянки" виключити;

— в абзаці п'ятому частини п'ятої слово та цифру "пунктом 9" замі�
нити словом та цифрами "частиною 13";

— частину сьому доповнити абзацом другим такого змісту:
"У випадку надходження до Головного управління земельних ресур�

сів заяви на одержання документа дозвільного характеру з технічною
документацією із землеустрою щодо складання документа, що посвід�
чує право користування земельною ділянкою, яка не відповідає вимо�
гам цього Порядку (технічна документація не відповідає вимогам до
складу документації із землеустрою, до технічної документації не до�
дано висновок Головного управління земельних ресурсів про можли�
вість передачі (надання) земельної ділянки, до технічної документації
у випадку, передбаченому частиною 13 статті 12 цього Порядку, не
додано висновок Головного управління містобудування та архітектури,
документація містить недостатньо відомостей і документів щодо пра�
вового статусу майна, розташованого на земельній ділянці), така заява
разом з технічною документацією із землеустрою щодо складання до�
кумента, що посвідчує право користування земельною ділянкою, та ін�
шими доданими до неї документами повертається Головним управлін�
ням земельних ресурсів через державного адміністратора дозвільного
центру зацікавленій особі на доопрацювання";

— у частині десятій слова "та укладенні договорів сервітуту", а та�
кож слова "формування кадастрової справи" виключити.

17. У статті 14:
— абзац третій частини другої викласти в такій редакції:
"дозвіл Київської міської ради на розроблення проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки";
— абзац шостий частини другої після слів "статусу земельної ділян�

ки" доповнити словами "та документи щодо правового статусу буді�
вель і споруд, якщо такі розташовані на земельній ділянці";

— абзац восьмий частини другої викласти в такій редакції:
"засвідчені нотаріально копії установчих документів (для юридичних

осіб), витяг або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних

осіб та фізичних осіб — підприємців (для юридичних осіб, фізичних
осіб — підприємців), копія довідки про присвоєння ідентифікаційного
номера (для фізичних осіб — підприємців), а для громадянина — копія
документа, що посвідчує особу, та копія довідки про присвоєння іден�
тифікаційного номера";

— частину другу після восьмого абзацу доповнити новим абзацом
такого змісту:

"розрахунок нормативної грошової оцінки земельної ділянки";
— абзац третій частини шостої після слів "топографічний план у

масштабі 1:500 з варіантом розміщення об'єкта" доповнити словами
"та нанесеними підземними і наземними інженерними мережами";

— в абзаці третьому частини третьої слова "або встановлення сер�
вітуту (права на обмежене користування)" виключити;

— частину третю після абзацу шостого доповнити новими абзаца�
ми такого змісту:

"документи, що підтверджують встановлення у натурі (на місцево�
сті) меж земельної ділянки та її цільове призначення (у випадку надан�
ня (передачі) земельної ділянки без розроблення проекту землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки);

розрахунок нормативної грошової оцінки земельної ділянки";
— останній абзац частини третьої виключити.
18. У назві статті 15 слова "документації із землеустрою" замінити

словами "проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки"..
19. Статтю 15 викласти в такій редакції:
"1. Громадяни, зацікавлені в одержанні земельної ділянки у межах

м. Києва для будівництва та обслуговування житлового будинку, гос�
подарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального
гаражного та дачного будівництва чи ведення садівництва, подають
безпосередньо до Київської міської ради клопотання про передачу зе�
мельної ділянки у власність, а у разі наміру одержати земельну ділян�
ку для зазначених цілей в оренду — клопотання в довільній формі про
надання дозволу па розроблення проекту землеустрою щодо відве�
дення земельної ділянки.

2. У клопотанні про передачу земельної ділянки у власність, а у ра�
зі наміру одержати земельну ділянку в оренду у клопотанні про надан�
ня дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки зазначаються цільове призначення ділянки, орієнтов�
ний розмір і місце розташування земельної ділянки (далі — клопотан�
ня).

До клопотання додаються:
— графічні матеріали (М 1:2000), на яких зазначено бажане місце

розташування та розмір земельної ділянки, матеріали фотофіксації зе�
мельної ділянки та розташованих на ній будівель і споруд у разі якщо
такі розташовані на земельній ділянці;

— викопіювання з кадастрового плану міста;
— копії рішень уповноважених органів про передачу (надання) зе�

мельної ділянки в користування або довідка Головного управління міс�
тобудування та архітектури виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) про відсутність в архіві документів
щодо відведення відповідної земельної ділянки;

— погодження землекористувача у разі вилучення земельної ділян�
ки, що перебуває у користуванні інших осіб (підпис землекористувача
посвідчується нотаріально у встановленому порядку);

— копія документів про право власності на житловий будинок, бу�
дівлю або споруди, якщо такі розташовані на земельній ділянці (нота�
ріально засвідчені копії);

— копія матеріалів технічної інвентаризації, підготовлених Київ�
ським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права влас�
ності на об'єкти нерухомого майна;

— копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
— копія паспорта громадянина;
— копія довіреності, на підставі якої інтереси заявника представля�

тиме його уповноважена особа (у разі якщо клопотання подається
представником).

3. Секретаріат Київської міської ради разом з дорученням (резолю�
цією) Київського міського голови або заступника міського голови —
секретаря Київради у день надходження клопотання або протягом на�
ступного робочого дня надсилає його для опрацювання до Головного
управління земельних ресурсів.

4. У разі невідповідності клопотання та складу доданих до нього до�
кументів вимогам цього Порядку клопотання не приймається і повер�
тається Головним управлінням земельних ресурсів громадянину на до�
опрацювання з відповідними роз'ясненнями протягом десяти робочих
днів з дня його надходження з секретаріату Київської міської ради.

5. Головне управління земельних ресурсів за результатами опрацю�
вання клопотання готує проект рішення Київської міської ради про на�
дання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки (або проект відмови у наданні такого дозволу), який
приймається Київською міською радою в порядку, встановленому Рег�
ламентом Київської міської ради.

Підставою для відмови у наданні такого дозволу може бути лише
невідповідність місця розташування об'єкта вимогам законів, прийня�
тих відповідно до них нормативно�правових актів, генеральних планів
населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеуст�
рою і техніко�економічних обґрунтувань використання та охорони зе�
мель адміністративно�територіальних утворень, проектів землеустрою
щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у
встановленому законом порядку..

6. У разі необхідності Головне управління земельних ресурсів про�
тягом п'яти робочих днів з дня надходження клопотання надсилає ко�
пії матеріалів клопотання до Головного управління містобудування та
архітектури, яке у триденний термін надає Головному управлінню зе�
мельних ресурсів фаховий висновок щодо відповідності заявленої іні�
ціативи містобудівній документації або ситуації та наявним містобудів�
ним умовам та обмеженням, що мають бути враховані при розробці
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки".

20. У статті 16:
— частини першу та другу викласти в такій редакції:
"1. Розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних

ділянок громадянам для будівництва та обслуговування житлового бу�
динку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), веден�
ня садівництва, індивідуального дачного та гаражного будівництва, а
також внесення земельно�кадастрової інформації до автоматизованої
системи ведення земельного кадастру здійснюється відповідно до
статті 9 цього Порядку.

2. Громадянин або розробник документації із землеустрою (якщо
це передбачено умовами договору з громадянином) подає заяву з
оригіналом розробленого проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки з відміткою про перевірку земельно�кадастрової ін�
формації та її внесення до автоматизованої системи ведення земель�
ного кадастру, а також його копіями в п'яти примірниках до Головно�
го управління земельних ресурсів для винесення проекту землеустрою
на розгляд комісії з розгляду питань, пов'язаних з погодженням доку�
ментації із землеустрою";

— доповнити новими частинами третьою — восьмою такого змісту:
"3. Комісія з розгляду питань, пов'язаних з погодженням докумен�

тації із землеустрою, протягом трьох тижнів надає висновок про пого�
дження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або
про відмову у його погодженні.

Підставою для відмови у погодженні проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки може бути лише невідповідність його
положень вимогам законів та прийнятих відповідно до них норматив�
но�правових актів.

4. Висновок комісії з розгляду питань, пов'язаних з погодженням
документації із землеустрою,— про погодження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки або про відмову у його погоджен�
ні разом з проектом землеустрою щодо відведення земельної ділянки
передається комісією до Головного управління земельних ресурсів для
видачі громадянину або його уповноваженому представнику.

5. У випадку коли комісією з розгляду питань, пов'язаних з пого�
дженням документації із землеустрою, висновок про відмову у пого�
дженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на�
дано у зв'язку із зауваженнями комісії, то у разі врахування громадя�
нином та/або розробником проекту землеустрою зауважень комісії
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки повторно по�
дається на розгляд комісії у порядку, встановленому цією статтею.

6. У разі якщо проект землеустрою щодо відведення земельної ді�
лянки підлягає обов'язковій державній експертизі землевпорядної до�
кументації, погоджений проект разом з висновком комісії з розгляду
питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою, пере�
дається комісією до Головного управління земельних ресурсів для ви�
дачі громадянину або його уповноваженому представнику для подаль�
шої подачі громадянином проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки для здійснення державної експертизи землевпорядної
документації відповідно до законодавства.

7. Для прийняття Київською міською радою рішення про надання
(передачу) земельної ділянки у власність або в оренду громадянин по�
дає до Головного управління земельних ресурсів заяву про передачу
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, до якої до�
дає проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з відміт�
кою про внесення земельно�кадастрової інформації до автоматизова�
ної системи ведення земельного кадастру, висновок комісії з розгля�
ду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою,
про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ді�
лянки, а в разі необхідності здійснення обов'язкової державної екс�
пертизи землевпорядної документації згідно із законом — позитивний
висновок такої експертизи по проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки.

8. У випадку надходження до Головного управління земельних ре�
сурсів проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, який
не відповідає вимогам законодавства та цього Порядку (проект не від�
повідає вимогам до складу проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки, проект не погоджено постійно діючою комісією з роз�
гляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою,
по проекту не одержано позитивний висновок державної експертизи
землевпорядної документації, до автоматизованої системи ведення
земельного кадастру не внесено земельно�кадастрову інформацію про
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, проект міс�
тить недостатньо відомостей і документів щодо правового статусу
майна, розташованого на земельній ділянці), такий проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки та додані до нього документи
повертаються Головним управлінням земельних ресурсів громадянину
на доопрацювання".

У зв'язку з цим частини третю — п'яту вважати відповідно частина�
ми дев'ятою — одинадцятою;

— у частині десятій слова "та іншого цільового призначення" замі�
нити словами "а також внесення земельно�кадастрової інформації до
автоматизованої системи ведення земельного кадастру".

21. У статті 17:
— частину першу викласти в такій редакції:
"І. Громадяни, у користуванні яких перебувають земельні ділянки

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), будівництва індивідуальних
гаражів, індивідуального / дачного будівництва, ведення садівництва,
мають право на їх приватизацію";

— частину другу після слів "звертаються до" доповнити словом
"безпосередньо";

— частину третю викласти в такій редакції:
"3. Секретаріат Київської міської ради разом з дорученням (резолю�

цією) Київського міського голови або заступника міського голови —
секретаря Київради протягом п'яти робочих днів з дня надходження
заяви про приватизацію земельної ділянки надсилає її для опрацюван�
ня до Головного управління земельних ресурсів";

— абзац перший частини четвертої викласти в такій редакції: "Гро�
мадянин протягом п'яти робочих днів але не пізніше десятиденного
терміну з дня подачі до Київської міської ради заяви про приватизацію
земельної ділянки подає до Головного управління земельних ресурсів
такі технічні матеріали та документи з відповідною заявою";

— абзац другий частини четвертої після слів "або про затвердження
обмірів земельної ділянки" доповнити словами "або витяги чи архівні
довідки з земельно�шнурових книг сільськогосподарських підпри�
ємств і організацій та погосподарських книг сільських рад, витяги чи
архівні довідки з реєстрових книг виконавчих комітетів селищних рад
народних депутатів, територію яких включено в межі міста Києва, на�
кази колгоспів, радгоспів, інших підприємств, організацій і установ, які
відповідно до Земельного кодексу Української РСР 1970 року надава�
ли із закріплених за ними земель земельні ділянки у вторинне корис�
тування, або договір про надання в безстрокове користування земель�
ної ділянки для будівництва житлового будинку на праві особистої
власності, договір про надання в безстрокове користування земельної
ділянки для будівництва житлового будинку, договір на право забудо�
ви";

— абзац п'ятий частини четвертої після слів "місце розташування
земельної ділянки з її розмірами" доповнити словами "та матеріали
фотофіксації земельної ділянки";

— абзац шостий частини четвертої після слів "(нотаріально засвід�
чені копії)" доповнити словами "а при подачі заяви про приватизацію
земельної ділянки для ведення садівництва такі документи подаються
у випадку якщо на земельній ділянці розташоване нерухоме майно,
право власності на яке зареєстроване у встановленому законом по�
рядку";

— абзац сьомий частини четвертої після слів "на об'єкти нерухомо�
го майна" доповнити словами "а при подачі заяви про приватизацію
земельної ділянки для ведення садівництва такі документи подаються
у випадку якщо на земельній ділянці розташоване нерухоме майно,
право власності на яке зареєстроване у встановленому законодав�
ством порядку";

— частину четверту після абзацу сьомого доповнити новим абза�
цом такого змісту:

"довідку садівничого товариства про членство громадянина у садів�
ничому товаристві, копії установчих документів садівничого товари�
ства, копії рішень уповноважених органів про передачу (надання) зе�
мельної ділянки в користування садівничому товариству (у разі прива�
тизації земельної ділянки для ведення садівництва в межах садівничо�
го товариства)".

22. У статті 18:
— частину першу доповнити другим та третім абзацами такого зміс�

ту:
"У разі невідповідності поданих громадянином до Головного управ�

ління земельних ресурсів технічних матеріалів та документів вимогам
цього Порядку (технічні матеріали та документи подані громадянином
не в повному складі або з порушенням термінів, передбачених части�
ною четвертою статті 17 цього Порядку) заява про приватизацію зе�
мельної ділянки разом з поданими громадянином технічними матері�
алами та документами повертається Головним управлінням земельних
ресурсів громадянину на доопрацювання та/або усунення причин по�
рушення термінів подання технічних матеріалів та документів до Го�
ловного управління земельних ресурсів.

Після доопрацювання громадянином технічних матеріалів та доку�
ментів, які подаються для приватизації земельної ділянки, та/або усу�
нення причин порушення термінів подання технічних матеріалів та до�
кументів до Головного управління земельних ресурсів заява про при�
ватизацію земельної ділянки та технічні матеріали і документи повтор�
но подаються в порядку, встановленому статтями 17, 18 цього Поряд�
ку".

23. У статті 19:
— абзац третій частини другої виключити;
— абзац перший частини четвертої викласти в такій редакції: "Зацікав�

лена особа у місячний термін з моменту набуття чинності рішенням Ки�
ївської міської ради про передачу (надання) земельної ділянки в корис�
тування (у власність), про приватизацію земельної ділянки зобов'язана
звернутись до Головного управління земельних ресурсів з клопотанням
(заявою) щодо організації робіт із землеустрою зі встановлення (віднов�
лення) в натурі на (місцевості) меж земельної ділянки та складання до�
кумента, що посвідчує право на земельну ділянку";

— частину дев'яту виключити;
— у частині десятій слова "через дванадцять місяців" замінити сло�

вами "через двадцять чотири місяці", а слова "або договір особистого
сервітуту" виключити.

24. Статтю 20 виключити.
Заступник міського голови

— секретар Київради Г. Герега
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Жанна Кадирова перетворила
газети на мистецтво
На п’ятому поверсі PinchukArtCentre відкрилася нова експозиція
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Мин ло о тижня в
PinchukArtCentre предста-
вили сьомий прое т в рам-
ах простор PAC-UA —
персональн вистав
раїнсь ої х дожниці Жан-

ни Кадирової “Натовп”. Це
нова серія робіт, створе-
них спеціально для арт-
центр . Х дожниця зроби-
ла олажі з азет, зверта-
ючи ва на с часн ло-
балізацію.

Експонати нового виставкового

проекту являють собою скляні па�

нелі, що містять колажі з газетних

вирізок. Жанна Кадирова вико�

ристовувала газети з усього світу —

України, Польщі, Австрії, Китаю,

Індії — які були надруковані в пе�

ріод з січня по червень 2012 року.

Власне, проект буде постійно по�

повнюватися новими експоната�

ми.

Взявши до рук газету, художниця

вирізає портрети з кожної сторінки,

створює композицію, в якій люди

різних соціальних статусів, політич�

них поглядів та вірувань стають пліч�

о�пліч. Таким чином видання з різ�

них країн світу втрачають будь�який

зв’язок з текстом та мовою, окрім

своєї назви, котра стає своєрідною

географічно�культурною “рамкою”

для портретів. За задумкою авторки,

цей безперервний процес архівуван�

ня віддзеркалює стратегію ЗМІ,

звертаючи увагу на глобалізацію ме�

діатизованих образів. “Я працюю з

реальністю і тільки відкриваю речі,

які існували завжди,— розповіла

Жанна Кадирова.— Це мої спостере�

ження, якими я згодом ділюся. Од�

нак завжди йдеться про реальність

довкола нас”.

Художниця працює з різноманіт�

ними техніками: відео, живопис,

малюнок і скульптура. Вона відома

своїми скульптурними проектами в

публічному просторі. Зокрема, ки�

яни могли побачити її бетонну робо�

ту “Форма світла” біля сходів на

Пейзажній алеї або величезну

“Мушлю” на Міжнародному фести�

валі сучасної скульптури Kyiv

Sculpture Project в Ботанічному саду.

До речі, за останню вона отримала

перший приз фестивалю, який роз�

ділила з нідерландською художни�

цею. Жанна Кадирова була номіно�

вана на премію PinchukArtCentre у

2009 році та отримала Першу спеці�

альну премію PinchukArtCentre в

2011�му за роботи із серії “Асфальт”.

Ознайомитися з газетним “На�

товпом” мають нагоду усі охочі на 5

поверсі PinchukArtCentre до 9 серп�

ня. Нагадуємо, що виставковий

простір PAC�UA призначений для

демонстрації виключно нових робіт

сучасних українських художників

Почути Елтона Джона та Queen
зібралися тисячі людей
Суботній концерт на Майдані Незалежності став однією 
з наймасовіших подій року
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

30 червня, напередодні фі-
нально о матч Євро-2012,
з оловної сцени офіційної
фан-зони Києва для меш-
анців та остей раїн-
сь ої столиці заспівали
всесвітньовідомий ан лій-
сь ий співа і омпозитор
сер Елтон Джон та ле ен-
дарна р па Queen з во а-
лістом Адамом Ламбер-
том. За алом, за підрах н-
ами ор анізаторів онцер-
т , зір и зібрали на Май-
дані Незалежності понад
250 тисяч шан вальни ів.

Благодійний концерт музиканти

присвятили боротьбі зі СНІДом.

Організатором заходу виступив

фонд “АНТИСНІД” за підтримки

УЄФА. Такий концерт в Україні

проводиться не вперше: у 2007 році

в нас вже виступав Елтон Джон, а у

2008 — група Queen. Унікальність

заходу полягала у тому, що група

Queen заграла з запрошеним фронт�

меном Адамом Ламбертом. Востан�

нє вони виступали на одній сцені у

1992 році на пам’ять про Фредді

Мерк’юрі. В Україні співаки вирі�

шили знову об’єднатися, щоб при�

вернути увагу до проблеми СНІДу.

Концерт зібрав величезну кількість

слухачів — була вщент заповнена не

лише фан�зона, а й всі вулиці поруч

з Хрещатиком.

Першим на сцену вийшов дует

віолончелістів з Хорватії 2Cellos,

який виконав відомі хіти, як

Highway To Hell группи AC/DC и

Teen Spirit группи Nirvana. До них

приєдналася рок�група Елтона Джо�

на — Elton John Band. А далі вийшов

і сам сер Елтон Джон, який почав

свій виступ з рон�н�рольної пісні

Saturday Night’s Alright For Fighting.

Він порадував прихильників майже

двогодинним концертом, під час

якого виконував як нові композиції,

так і улюблені хіти — Candle In The

Wind, I’m Still Standing, Sacrifice.

Шоу супроводжувалося відеопроек�

цією, зокрема, демонструвалися

кадри з життя Елтона Джона. Під

час виступу англійський співак не�

одноразово висловлював свою лю�

бов до України і звертався до гляда�

чів з проханням ставитися уважніше

до свого здоров’я та об’єднатися в

боротьбі зі страшною хворобою

СНІД. Також сер Елтон Джон за�

кликав всіх присутніх бути толе�

рантними один до одного та припи�

нити дискримінацію.

Після завершення виступу Елтона

Джона на головному екрані офіцій�

ної фан�зони Євро�2012 був влаш�

тований показ документального

фільму про життя фронтмена гурту

Queen Фредді Мерк’юрі, який по�

мер від пневмонії, спричиненої

СНІДом у 1991 році. Близько 23�ї

години, за кілька хвилин після за�

кінчення фільму, на сцені з’явилися

учасники гурту Queen з новим вока�

лістом Адамом Ламбертом. Виступ

легендарного рок�гурту також три�

вав більше двох годин і завершився

після 12 години ночі.

Спочатку глядачі сприйняли во�

каліста неоднозначно. Але ситуацію

виправив Роджер Тейлор, який вий�

шов підспівувати Ламберту, поса�

дивши за ударну установку свого си�

на Руфуса. Крім того, прихильників

особливо порадувало сольне вико�

нання Love Of My Life Брайана Мея,

доспівав композицію за якого Фред�

ді Мерк’юрі на відеопроекції. Звіс�

но, Ламберт ніяким чином не став

другим Фредді — глядачі відзнача�

ли, що він поводив себе занадто ма�

нірно, намагаючись розважити пуб�

ліку. Втім, наприкінці навіть най�

прискіпливіші глядачі не витримали

і співали Bohemian Rhapsody, We Will

Rock You та We Are The Champions. А

ті, хто не зміг потрапити на концерт,

мали змогу побачити пряму транс�

ляцію по телебаченню та підспівува�

ти музикантам удома

Під час вист п Елтон Джон неодноразово висловлював свою любов до У раїни
та звертався до лядачів з проханням ставитися важніше до сво о здоров’я
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Відповіді на сканворд 

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

До ва и споживачів!

З 01.07.2012 постановою НКРЕ від 15.06.2012 №750 "Про затвердження Змін до
Тарифів на еле троенер ію, що відп с ається населенню" (офіційно оприлюднена в азеті
"Урядовий р'єр", № 112) внесено зміни до тарифів на еле троенер ію.

Та , відповідно до постанови НКРЕ поб тові споживачі (населення) мають сплач вати за
еле троенер ію, спожит понад 800 Вт од на місяць, 95,76 оп. (з ПДВ)
за 1 Вт од. Крім то о, за зазначеним тарифом сплач ватим ть поб тові споживачі, я і
ви ористов ють еле тричне опалення в опалювальний період і споживають понад
1800 Вт од на місяць.

ТАРИФИ
на еле троенер ію, що відп с ається населенню, з 1 липня 2012 ро

Зазначена постанова зареєстрована Міністерстві юстиції У раїни 19.06.2012 за
№996/21308 та набирає чинності з 1 липня 2012 ро .

ОГОЛОШЕННЯ
про намір передати в оренд об'є ти, що належать
до ом нальної власності територіальної ромади

міста Києва та віднесені до сфери правління
Солом'янсь ої районної в місті Києві державної

адміністрації

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ
КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення.
Заяви про оренд приймаються за адресою: просп. Повітрофлотсь ий, 41,
Солом'янсь а районна в місті Києві державна адміністрація.

Отримати довід ов інформацію можна за адресою: 03020, м. Київ, просп.
Повітрофлотсь ий, 41, Солом'янсь а районна в місті Києві державна адміністрація,
відділ з питань майна ом нальної власності, імн. №№352, 359, телефони для
довідо : 207-09-31, 207-09-32.

ОГОЛОШЕННЯ

Інстит т е спериментальної патоло ії, он оло ії
і радіобіоло ії ім. Р.Є. Кавець о о НАН У раїни
заявляє про намір передати в орендне орист вання на мовах типово о

до овор оренди державно о майна на стро до 31.12.2014 р. нежиле

приміщення для розміщення офіс . За альна площа приміщень

62,5 в. м. Вартість приміщення за незалежною оцін ою на 30.04.2012 р.

280756,21 рн. Останній день прийом заяв — 10 робочій день після

виход цьо о о олошення. Довід и про мови оренди та перелі

необхідних до ментів можна отримати за адресою: м. Київ, 03022,

в л. Василь івсь а, б д. 45 або за тел. (044) 258-16-57.

ОГОЛОШЕННЯ
У провадженні Шевчен івсь о о районно о с д міста Києва

знаходиться справа за позовом Олійни а Д.В. до Київсь ої місь ої ради та
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) про визнання невідповідними за онодавств , нечинними з
момент прийняття розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) від 30.03.2010 № 191, від
31.05.2010 № 392, від 24.12.2010 № 1164, від 29.12.2010 № 1221, 29.12.2010
№ 1222, від 30.12.2010 № 1241, від 25.01.2011 № 75, від 25.01.2011 № 80, від
27.01.2010 № 99, від 27.01.2011 № 101.
Роз ляд справи відб деться 09.07.2012 о 10.00 приміщенні

Шевчен івсь о о районно о с д м. Києва ( абінет 53).

Інформ ємо про почато робіт в зв'яз з прое т ванням

"Ре онстр ції цілісно о майново о омпле с "Універсам "Київ" за

адресою: м. Київ, в л. Хар івсь е шосе, 160, в Дарниць ом районі.

Втрачений диплом Київсь о о Ордена Леніна Державно о ніверситета ім. Т.Г. Шевчен-
а в м. Києві № 044575 виданий 03 червня 1980 р. № 202 на ім'я Р днєвої Ірини Юріївни
вважати недійсним

О олошення про намір передати в оренд державне майно
Інстит т філоло ії ім. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ НАН У раїни

Термін прийняття заяв про оренд 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за
адресою: 01601, м. Київ, в л. Бо омольця, 4, імн. № 125.
Детальна інформація по тел. 256-25-58; 256-24-09. У разі надходження двох і більше заяв на один об'є т оренди, б де

о олошено он рс на право оренди.

№
п/п

Юридична
адреса
балансо-
трим вача,
телефон

Повна хара теристи а
та місцезнаходження

об'є та оренди

Реєстр.
номер
нер х.
майна

За альна
площа, в.м

Цільове
ви ористання

об'є та
оренди

Вартість
1 в. м
за нез.
оцін ою
станом на

31.03.2012 р.

Ма с. можл.
стро оренди

01024, м. Київ,
в л. Бо омольця, 4

Кімната №120 на 1-м
поверсі

адміністративно о
орп с (АЛК)

10301 26,0 офіс 6 476,92 До 31.12.2014 р.

01024, м. Київ,
в л. Бо омольця, 4

Кімната №126 на 1-м
поверсі

адміністративно о
орп с (АЛК)

10301 18,3 офіс 6 464,48 До 31.12.2014 р.

Посвідчення др жини (чолові а)
померло о ромадянина із
числа (лі відаторів/потерпілих),
смерть я о о пов’язана з
чорнобильсь ою атастрофою,
ате орія 1, серія А (9),
№ 010826 на ім’я Фіда
Людмили Ни ифорівни вважати
недійсним.

Кате орії споживачів

Тарифи на
еле троенер ію,

в опій ах
за 1 Вт од

Без
ПДВ ПДВ з

ПДВ

1. Еле троенер ія, що відп с ається:

1.1. Населенню:

за обся , спожитий до 150 вт од еле троенер ії на місяць
(в лючно) 23,35 4,67 28,02

за обся , спожитий понад 150 вт од до 800 вт од еле троенер ії
на місяць (в лючно) 30,4 6,08 36,48

за обся , спожитий понад 800 вт од еле троенер ії на місяць 79,8 15,96 95,76

для ба атодітних, прийомних сімей та дитячих б дин ів сімейно о
тип незалежно від обся ів споживання еле троенер ії 23,35 4,67 28,02

1.2. Населенню, я е проживає в сільсь ій місцевості:

за обся , спожитий до 150 вт од еле троенер ії на місяць
(в лючно) 21,6 4,32 25,92

за обся , спожитий понад 150 вт од до 800 Вт од еле троенер ії
на місяць (в лючно) 28,1 5,62 33,72

за обся , спожитий понад 800 Вт од еле троенер ії на місяць 79,8 15,96 95,76

для ба атодітних, прийомних сімей та дитячих б дин ів сімейно о
тип незалежно від обся ів споживання еле троенер ії 21,6 4,32 25,92

1.3. Населенню, я е проживає в житлових б дин ах ( том числі в
житлових б дин ах отельно о тип та ртожит ах), обладнаних
встановленом поряд хонними еле троплитами ( том числі в
сільсь ій місцевості):

за обся , спожитий до 250 Вт од еле троенер ії на місяць
(в лючно) 17,95 3,59 21,54

за обся , спожитий понад 250 вт од до 800 Вт од еле троенер ії
на місяць (в лючно) 23,35 4,67 28,02

за обся , спожитий понад 800 вт од еле троенер ії на місяць 79,8 15,96 95,76

для ба атодітних, прийомних сімей та дитячих б дин ів сімейно о
тип незалежно від обся ів споживання еле троенер ії 17,95 3,59 21,54

1.4. Населенню, я е проживає в житлових б дин ах ( том числі в
житлових б дин ах отельно о тип та ртожит ах), обладнаних
встановленом поряд еле троопалювальними станов ами або
еле троопалювальними станов ами та хонними еле троплитами
( том числі в сільсь ій місцевості):

1.4.1. В період з 1 травня по 30 вересня (в лючно):

за обся , спожитий до 250 Вт од еле троенер ії на місяць (в лючно) 17,95 3,59 21,54

за обся , спожитий понад 250 вт од до 800 Вт од еле троенер ії
на місяць (в лючно) 23,35 4,67 28,02

за обся , спожитий понад 800 Вт од еле троенер ії на місяць 79,8 15,96 95,76

1.4.2. В період з 1 жовтня по 30 вітня (в лючно):

за обся , спожитий до 1800 Вт од еле троенер ії на місяць (в лючно) 17,95 3,59 21,54

за обся , спожитий понад 1800 вт од еле троенер ії на місяць 79,8 15,96 95,76

1.4.3. Для ба атодітних, прийомних сімей та дитячих б дин ів
сімейно о тип незалежно від обся ів споживання еле троенер ії 17,95 3,59 21,54

№
з/п

Балансо трим вач
(юридична
адреса,
онта тний
телефон)

Дані про об'є т оренди

Місце
знаход-
ження

Хара те-
ристи а

За альна
площа,
в.м

Цільове
ви ори-
стання
примі-
щення

Ма си-
мально
можли-
вий
стро
оренди

1 2 3 4 5 6 7

1.

КП "Дире ція з
правління та

обсл ов вання
житлово о фонд "
(03186, м. Київ,

в л. Соціалістична,
6, тел. 249-46-96,
фа с 249-48-18)

просп. По-
вітрофлот-
сь ий, 58

1 та 2
поверхи

323,0

Розміщен-
ня бла о-
дійної ор-
анізації

2 ро и
364 дні

2.
просп. По-
вітрофлот-
сь ий, 58

1 та 2
поверхи

106,3
Розміщен-
ня політич-
ної партії

2 ро и
364 дні

3.

просп. По-
вітрофлот-
сь ий, 40

"А"

2 поверх 84,2

Розміщен-
ня ромад-
сь ої ор а-
нізації

2 ро и
364 дні

Рішенням Подільсь о о районно о с д м. Києва справі№ 2-О-209/11
від 02.03.2012 р., що залишено в силі хвалою Апеляційно о с д м. Києва від
24.05.2012 р. заяв П блічно о а ціонерно о товариства по азопостачанню
та азифі ації "С ми аз", заінтересована особа: Товариство з обмеженою
відповідальністю фірма "ТехНова" про визнання ве селя недійсним і про
відновлення прав на втрачений цінний папір задовольнити.
Визнати простий ве сель № 3223020291, ве селедавець Товариство з

обмеженою відповідальністю фірма "ТехНова", дата с ладання 03.01.2007
ро , дата оплати 03.01.2010 ро , с ма ве селя 1000000 ривень
недійсним.
Відновити право П блічно о а ціонерно о товариства по азопостачанню

та азифі ації "С ми аз" на втрачений ве сель шляхом спон ання
Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "ТехНова" видати
анало ічний ве сель замість ве селя, що б в визнаний недійсним.

Кольороподіл А2
(формат 660х560 мм)

01034, Київ,
в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети
«Хрещати ».

repro.kreschatic.kiev.ua

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   

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) 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

ПЕРЕДПЛАТА НА 2012 РІК
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СПОРТ
Хрещатик 3 липня 2012 року

Спортивні новини

Легка атлетика. Українські спортсмени здобули
17 нагород на чемпіонаті Європи
З 27 червня по 1 липня в Гельсін і (Фінляндія) проходив чемпіонат

Європи з ле ої атлети и.
Б ло розі рано 42 омпле ти на ород. У за ально омандном залі

збірна У раїни посіла четверте місце, завоювавши 17 медалей — 4 зо-
лотих, 7 срібних та 6 бронзових. Перемо ла збірна Німеччини (6-6-4),
др ою стала оманда Росії (5-4-6), третьою — Франції (5-4-5).
Золото зма ань здоб ли Марія Ремінь (бі на 200 м) — 23,05 се .,

Віра Ребри (метання спис ) — 66,86 м (особистий ре орд і ре орд
У раїни), Оль а Салад ха (потрійний стрибо ) — 14,99 м — захистила
тит л чемпіон и Європи і встановила ращий рез льтат сезон ). За-
значимо, що спортсмен а в іршій зі своїх спроб по азала рез льтат
ращий, ніж всі її с перниці (14,65 м). Золотою стала і жіноча естафе-
та 4х400 м (Юлія Олішевсь а, Дарина Прист па, Наталія Піхіда, Аліна
Ло винен о) — 3.25,07.
Срібні медалі завоювали Христина Ст й (бі на 200 м) — 23,17 се .,

Шериф Ель-Шериф (потрійний стрибо ) — 17,28 м, Оле сій Касьянов
(десятиборство) з ращим рез льтатом сезоні — 8321 оч о, Олеся
Повх (бі на 100 м) — 11,32 се ., Людмила Ковален о (бі на
5000 м) — 15.12,03, Світлана Шмідт (бі на 3000 м) — 9.33,03, Люд-
мила Йосипен о (семиборство) — 6387 очо .
Бронз вибороли Анна Ярощ (бі на 400 м з бар’єрами) — 54,35

(особистий ре орд), Станіслав Мельни ов (бі на 400 м з бар’єра-
ми) — 49,69 се ., Олена Холоша (стриб и висот ) — 1,92 м, Анна Мі-
щен о (бі на 1500 м ) — 4.07,74, Оль а С рипа (бі на 10000 м) —
31.51,32, Наталя Семенова (метання дис ) — 62,91 м

Карате. Світлана Жегар — перша чемпіонка світу
серед всіх версій кіокушін карате
В м. Ісеса і (Японія) відб вся 4-й від ритий Чемпіонат світ ІКО Ма-

ц шіма з іо шін арате та 4-й від ритий Чемпіонат світ ІКО Мац ші-
ма серед жіно . В зма аннях вист пила збірна оманди У раїнсь ої
Федерації “Кіо шін ай ан арате” в с ладі Світлани Же ар (1. Кю, м.
Ми олаїв), Оль и Лещ (1. Кю, м. Л ць ), Павла Б айова (2. Дан, м.
Донець ) та Дмитра Волинця (4 дан, м. Л ць ). Чемпіон ою світ ва-
овій ате орії до 62,5 стала Світлана Же ар — це перша чемпіон а
світ в історії У раїни серед всіх версій іо шин арате. В цій же ва-
овій ате орії волинян а Оль а Лещ б ла третьою

Бокс. Бій Віталія Кличка з Мануелем Чарром
відбудеться у Москві
Чемпіон WBC раїнець Віталій Клич о проведе поєдино проти нім-

ця Ман еля Чарра Мос ві. Бій відб деться 8 вересня в спорт ом-
пле сі “Олімпійсь ий”, я ий вміщ є до 35 000 лядачів. “У Мос ві в ме-
не ба ато шан вальни ів, з нетерпінням че аю з стрічі з ними. Чарр
молодий і олодний до перемо , але я йо о перемож ”,— с азав Клич-
о. Очі ється, що цей бій стане останнім професійній ар’єрі Клич-
а-старшо о, я ий володіє поясом чемпіона світ за версією WBC. Ма-
н ель Чарр наразі на 11-й позиції в рейтин WBC. В а тиві 27-річно-
о бо сера, на прізвись о Діамантовий Хлопець, 21 перемо а на про-
фесійном рин (11 но а тів) і жодної пораз и

Температура +28°С

Атм. тиск 750 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 64 %

Температура +32°С

Атм. тиск 748 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 54 %

Температура +26°С

Атм. тиск 748 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 64  %

Прогноз погоди на 3 липня 2012 року

ОВНИ, прибор айте б нтарсь ий д х, саме він здатний зіпс ва-
ти стос н и з нав олишнім світом. Б дьте цілеспрямованими, зо-
середьтеся на проблемних сторонах б ття. Саме цьо о дня для
вас стане очевидною необхідність пере лючитися на інші оберти,
ардинально змінити стиль дій.
ТЕЛЬЦІВ очі є рах ба атьох зад мів, проте не пані йте, збе-

ре ти рівнова слід неодмінно. Насамперед приділіть ва здо-
ров’ю, дотрим ючись здорово о стилю б ття, одна рецепт повно-
о оздоровлення поля ає в мінні без онфлі тно о спіл вання з
оточенням.
БЛИЗНЯТА потраплять в р сло невідворотних подій, з’яс ється,

що ваші сміливі плани на майб тнє зазнають змін, а тивіз ються
проблеми, пов’язані з редитами, бор ами, подат ами, спад ом.
Кохані та юні чада проявлять впертість, правляти ними стане не-
можливо...
РАКИ переб ватим ть в е зальтованом стані, візьміть себе в

р и й не піддавайтеся р йнівним емоційним спалахам, не прий-
майте важливих рішень під впливом протирічно о д х , що зловіс-
но терзає вас. Ріш чі ро и поче ають... Пра ніть до армонії за
б дь-я цін .
ЛЕВИ, тиха вода реблю рве — це про вас, одна ліпше, аби

цьо о не трапилося. За лісні події роз ортаються з осмічною
швид істю, сидіть тихо, не тр біть дов ола про те, що відб ваєть-
ся, навіть оли д ша страждатиме через с ладні стос н и з людь-
ми, по аним самопоч ттям, робочими проблемами, терпіть, мо-
літься і не плачтеся!
ДІВИ, сімейна та др жня атмосфера в рай наеле тризована,

намічені плани летять ш ереберть, збері айте залізн витрим ,
адаптов йтеся до примх оханих, товаришів, а оловне — збере -
ти авторитет серед побратимів, з я ими вас єднають спільні д хов-
ні інтереси. За ар’єр та лобальні зад ми не тривожтеся, т т ви
щасливчи , Творець опі ватиме до липня 2013 р.
ТЕРЕЗИ, день ризовий, з немин чими ардинальними поворо-

тами в житті, що вима ає в ладання олосальних енер орес рсів.
Опинившись під перехресним во нем сімейних, професійних,
шлюбних проблем, тримайтеся достойно, раціонально ви ористо-
в ючи ожн раплю сил та час , намітьте план дій.
СКОРПІОНИ, доля за ли ає змінити страте ію дій, с оріше

всьо о, ваші дея і ділові, приятельсь і онта ти, зар біжні зв’яз и
різ о обірв ться. І хоча вам обійтися без офіційно о партнерства
важ о, ос іль и їхній таємний вплив надто пот жний, розпач не
впадайте, т т задіяні армічні причини, я і ще до жовтня вас м чи-
тим ть.
СТРІЛЬЦІ, фінансові та професійні проблеми внес ть хаос, пе-

реверн ть ваші плани до ори но ами, доведеться змінити оспо-
дарсь страте ію, зробити термінов ревізію приб т ів та витрат.
Від ладіть важливі по п и, не беріть в бор , облиште бізнесові
е сперименти. В стос н ах з др зями не дозволяйте рошам ста-
ти ябл ом чвар. Робіть став на партнерсь і союзи і не заб вай-
те, що до липня 2013 р. ваше щастя тримається на фартових
шлюбних обранцях та зла одженій діловій оманді.
КОЗОРОГИ, день стресовий (ор анізм переви онає план по ад-

реналінових ви идах), від риваються широ і простори для нової
діяльності, вима аючи пот жних психоло ічних та фізичних наван-
тажень. Гн ти власн лінію не вдасться, ос іль и ви тотально за-
лежні від інтересів та планів оточення. Події цьо о дня стан ть пер-
шою ластів ою змін і піддад ть вас с ладним випроб ванням. Не
розслабляйтеся, старайтеся армонійно поєдн вати пра матизм з
емоціями, олова і серце мають ф н ціон вати співзв чно вимо ам
реальності.
ВОДОЛІЇ, вам визначено стати ероями сл жбово о фронт , що

с млінно ви он ють свої обов’яз и, попри різноманітні переш оди.
Бережіть фахове реноме, то запор а ар’єрної стабільності, б дь-
те в зла оді зі своїм оле тивом, роботодавцями, не а цент ючи
ва и на вн трішньом дис омфорті. Іна ше на опичені не ативні
емоції здатні стати сп с овим важелем для а тивізації хронічних чи
задавнених хвороб.
РИБИ, день напр жений і вима ає ради ально змінити своє

ставлення до любовних та др жніх взаємин. Кохання і др жба пе-
реплелися в один л бо , для відновлення онта тів оберіть нов
та ти , аби ни н ти олишніх помило , починайте з пош ів ом-
проміс , на ладіть таб на претензії та причіп и, тоді ваші серця
заб’ються в нісон

Астролог Любов ШЕХМАТОВА

Г О Р О С К О П
Н А  3  Л И П Н Я

ранок день вечір

Збірна Іспанії залишається
непереможною
"Червона фурія" у фіналі Євро�2012 розгромила збірну Італії
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У неділю на столичном
НСК “Олімпійсь ий” в істо-
ричном фінальном матчі
визначився переможець
Євро-2012. У видовищно-
м поєдин спіх свят -
вали іспансь і ф тболісти,
я і впевнено здолали опір
італійсь их опонентів. За-
бивши по два оли ож-
ном з таймів, підопічні Ві-
сенте Дель Бос е в отрий
раз довели сім, що вони
є най ращою омандою в
Європі. Тож матч завер-
шився з рах н ом 4:0, і
оловний трофей т рнір
залишається в Іспанії при-
наймні ще на 4 ро и.

Ось і настав час прощатися з чудо�

вим святом під назвою Євро�2012.

Апогеєм тритижневого виснажли�

вого марафону повинен був стати

фінальний матч у Києві. Столиця

України останньою з поміж восьми

міст України та Польщі повинна бу�

ла прийняти історичну зустріч між

збірними Іспанії та Італії. Історич�

ність полягала не лише в колосаль�

ній значимості такої події для нашої

країни, а й для всього турніру. Цьо�

горічний розіграш кубку Європи

став останнім у старому, первісному

форматі — наступного разу за нього

боротимуться вже не 16 команд, а

24. До того ж перемога іспанських

футболістів дала їм змогу стати пер�

шою командою, якій вдалося захис�

тити титул чемпіона.

Про заключний матч Євро�2012

не говорив хіба що лінивий, особли�

во після півфінальних матчів. Збірну

Іспанії, яка пробилася до завер�

шального туру лише завдяки кращій

майстерності у пробиванні після�

матчевих пенальті, багато футболь�

них експертів намагалися критику�

вати. Мовляв, “червона фурія” втра�

тила гостроту в атаці, а гра найсиль�

нішої ланки команди — півзахис�

ту — не така видовищна, як чотири

роки тому. Натомість футболісти

збірної Італії отримали величезну

порцію схвальних відгуків. У півфі�

налі “Скуадра адзура” у прекрасно�

му стилі перемогла головного пре�

тендента на титул збірну Німеччи�

ни, тому цілком резонні були споді�

вання, що підопічні Чезаре Пран�

деллі дадуть справжній бій чемпіо�

нам Європи.

Вже зі стартовим свистком фут�

болісти збірної Іспанії захопили іні�

ціативу. Підопічні Вісенте Дель

Боске одразу почали атакувати і вже

на 14�й хвилині домоглися свого.

Андреас Іньєста віддав точну пере�

дачу колезі по “Барселоні” Сеску

Фабрегасу, той зробив чудовий на�

віс на Давіда Сілву, якому не зали�

шалося нічого іншого, як вразити

дальній кут воріт італійців. Майже

відразу після пропущеного голу

“Скуадру адзуру” спіткала інша бі�

да, через рецидив травми передчас�

но поле був змушений покинути

один з найкращих захисників

команди Джорджіо Кьєліні. Як ви�

явиться згодом, заміни стали основ�

ною причиною розгрому. Після 30�ї

хвилини матчу італійці змогли від�

сунути гру від своїх воріт і навіть де�

кілька разів загрожували володін�

ням Касільяса, але кожного разу

м’яч вперто летів у руки іспансько�

го голкіпера. З’ясувалося, що це

тільки відволікаючий маневр “чер�

воної фурії”, яка приспала пиль�

ність італійських гравців. Перед са�

мою перервою іспанці провели іде�

альну контратаку, яку завершив де�

бютант збірної Хорді Альба. У пере�

рві Чезаре Пранделлі вирішив ви�

пустити Антоніо Ді Натале, і цей хід

ледь не змінив всю долю поєдинку.

Реалізуй Антоніо два чудових мо�

менти, перебіг гри міг би докорінно

змінитися. Втім, ворота збірної Іс�

панії залишилися недоторканими.

Аби змінити невтішне для себе ста�

новище, наставник збірної Італії на

57�й хвилині провів останню, третю

заміну. Як виявилося пізніше — фа�

тальну. Тьяго Мотта, ледь з’явив�

шись на полі, отримав травму стег�

на і був змушений на ношах зали�

шити межі поля. Італійці залиши�

лися в меншості, що, безсумнівно,

вплинуло на результат зустрічі. На�

віть удесятьох італійці намагалися

йти в атаку, але, щоб забити гол, їм

потрібно було спочатку перехопити

м’яч. “Червона фурія” позбавила

суперника найголовнішого, показо�

во провівши два м’ячі у кінці матчу.

Героєм у іспанців став Фернандо

Торрес, який на 75�й хвилині вий�

шов на заміну. Спочатку “Ель Ні�

ньо” в своєму стилі відкрився у чу�

жій штрафній і зрячим ударом

спрямував м’яч повз Буффона —

3:0. Кілька миттєвостей — і Торрес

видав пас на вільного Хуана Мату —

4:0. Тож збірна Іспанія й надалі за�

лишається на вершині європей�

ського футболу
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Цей день в історії 3 липня

1608 — франц зь им дослід-
ни ом С. де Шамплейном засно-
ване анадсь е місто Квебе
1841 — ан лійсь ий астроном

Джон Ка ч Адамс о олосив про
від риття планети Непт н
1886— Карл Бенц з Ман ейма

здійснив перший світі виїзд на
автомобілі власної онстр ції,
дося н вши швид ості в 16 м/
од
1915 — вип щені перші в Т -

реччині паперові роші
1928 — продаж з'явилися

перші телевізори. Кошт вали во-
ни 75 доларів
1928 — народився Ян Мах ль-

сь ий, польсь ий а тор («Ва-
бан »), бать о інорежисера
Юлі ша Мах льсь о о
1936 — постановою Ради на-

родних омісарів створена ДАІ

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Гравці збірної Іспанії з б ом чемпіонат Європи. На передньом плані: Фернандо Торрес, Х ан Мата та Серхіо Рамос


