
Дніпровський район першим випробує новий
київський трамвай
Голова КМДА Олександр Попов розповів містянам про розвиток території 
у цьому році

Київ звільнять 
від незаконних МАФів
За рік зі столичних вулиць приберуть 6 тисяч яток

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Місь а влада переходить до
ріш чих дій щодо МАФів, я і
не сплач ють пайов часть
та встановлені з пор шеннями
чинних норм. Підприємців по-
переджають заздале ідь і
вр чають відповідні приписи.
У с бот й понеділо прибе-
р ть 19 ято із заборонених
зон біля метро. Це б де стар-
том а тивної ампанії з де-
монтаж неза онних тимчасо-
вих спор д.

Такі рішучі дії міської влади пов’язані з

набранням чинності рішення Київради

щодо розміщення тимчасових споруд у

столиці. Документом затверджено пере�

лік 5723 яток, яким видано дозволи на

здійснення підприємницької діяльності

у 2012—2013 роках, усі інші підлягають

демонтажу.

Про знесення таких об’єктів підпри�

ємців попереджатимуть заздалегідь. Так,

сьогодні інспектори з благоустрою пові�

домлять власників та продавців МАФів,

що розміщені біля станцій метро “Тараса

Шевченка” та “Контрактова площа”,

про завтрашній демонтаж та вручать їм

відповідні приписи. Власників МАФів,

які знаходяться біля метро “Житомир�

ська”, про знесення особисто попере�

дить директор Департаменту міського

благоустрою та збереження природного

середовища Сергій Садовой. Ці торго�

вельні точки демонтують у понеділок.

Окрім цього, демонтажні бригади при�

беруть незаконні МАФи поблизу станцій

метро “Палац Спорту”, “Печерська”,

“Дружби народів” та “Либідська”.

Всього в суботу та понеділок праців�

ники КП “Київблагоустрій” планують

знести 19 об’єктів, установлених у забо�

роненій зоні на вході/виході з метро.

“Для нас принципово важливо, аби

суб’єкти підприємницької діяльності ус�

відомили, що ми намагаємося цивілізо�

вано підійти до вирішення проблеми з

незаконними МАФами в столиці,— за�

значив “Хрещатику” Сергій Садовой.—

Спочатку ми попереджаємо й даємо змо�

гу підприємцю прибрати незаконний

кіоск власними силами. Якщо він нас іг�

норує — прибираємо примусово. Ми не

маємо наміру когось навмисне позбавля�

ти права на підприємницьку діяльність,

але зобов’язані навести лад з розміщен�

ням кіосків у Києві. Цього від нас вима�

гає абсолютна більшість киян”.

Раніше комунальники вже демонтува�

ли 10 незаконних торговельних об’єктів,

що були розміщені в 20�метровій зоні бі�

ля станції метро “Дарниця”, також звіль�

нили від них територію біля станції мет�

ро “Чернігівська”, прибрали всі ятки й

під Шулявським шляхопроводом.

Окрім цього міська влада відстоювати�

ме в суді рішення щодо повторно вста�

новлених чотирьох кіосків біля метро

“Політехнічний інститут”, які були рані�

ше демонтовані й повернулися на попе�

реднє місце 13 березня, прикриваючись

ухвалою Господарського суду Києва. Для

розв’язання ситуації Департамент місь�

кого благоустрою та збереження природ�

ного середовища звернувся з апеляцій�

ною скаргою до Госпсуду щодо скасуван�

ня цієї ухвали, яку буде розглянуто 27 бе�

резня.

“Звільнення міста від незаконних ма�

лих архітектурних форм є принциповим

завданням для столичної влади. Ми має�

мо підтримку й розуміння важливості

вирішення цієї проблеми від міської про�

куратури, Управління внутрішніх справ,

податкової, СБУ, і з наступного тижня

розпочинаємо кампанію з прибирання

території столиці від значної кількості

МАФів. У цьому році плануємо демонту�

вати близько шести тисяч яток”,— зазна�

чив голова КМДА Олександр Попов.

Нагадаємо, що з планом демонтажу

незаконних МАФів можна ознайомитись

на сайті Департаменту міського благо�

устрою та збереження природного сере�

довища. До слова, з початку року (ста�

ном на 20 березня) з вулиць міста вже

зникли 911 нелегальних яток, а за мину�

лий рік у столиці демонтували 3467 неза�

конних тимчасових споруд

"Авто в позику" 
 розвиток послуги
в Україні 
Рино про ат автомобілів зріс на чверть завдя и
чемпіонат Євро-2012
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Боротьба проти туберкульозу 
 
з учнівської лави 

У ш олі-інтернаті № 20 для вихованців створені всі
мови для реабілітації
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Ювелірних справ майстер 
Франц зь а мар а при рас "Марша " починалася з
Києва
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“Київавтодор” докладе усіх зусиль
для боротьби з негодою
Я повідомили “Хрещати ” в ом нальній орпо-

рації, зв’яз з о олошенням штормово о попере-
дження 22—23 березня в столиці “Київавтодор” о-
товий задіяти всі наявні рес рси для техноло ічно о
прибирання дорожньої мережі та забезпечення на-
лежно о проїзд автотранспорт .
Разом із тим, дорожни и звертаються до водіїв

з проханням триматися від поїздо містом без
на альної потреби, щоб не с ладнювати й без
то о аварійн сит ацію, пов’язан з не одою.
Я передає “У р ідрометцентр”, Києві с ттєво

по іршаться по одні мови на вихідних. Та , очі-
ються сильні сні опади та х ртовини, сні ові за-

мети, посилення швид ості вітр до 17—22 м/с,
на доро ах — ожеледиця.
Через це столична ДАІ за ли ає водіїв обов’яз-
ово врахов вати по одні та дорожні мови — не-
хильно дотрим ватися Правил дорожньо о р х ,
ни ати ризи ованих маневр вань, не перевищ -
вати швид ість, дотрим ватись безпечно о інтер-
вал та дистанції р х , а та ож в мовах сні опа-
д р хатися з в люченим ближнім світлом фар, а
при з пинці в лючати аварійн світлов си налі-
зацію.
Та ож иян і остей міста просять зважати на

с ладні по одні мови і не залишати автомобілі на
збіччі, адже це створюватиме переш од ом -
нальним сл жбам, отрі прибиратим ть сні

Столиця б’є рекорди в будівництві
Вже др ий рі поспіль Києві зводиться ре-
ордна іль ість житла — 1,5 мільйона метрів
вадратних. “Це найбільша житлова площа, зве-
дена в столиці за всі ро и незалежності. О рім то-
о, в цьом році ми за ладаємо нові об’є ти, де
починаємо виріш вати одне з найважливіших пи-
тань — забезпечення сл жбовим житлом держ-
сл жбовців. Та им чином, поряд із реалізацією
про рами “Дост пне житло” ми б д ватимемо
іль а сотень сл жбових вартир”,— зазначив
Оле сандр Попов під час Все раїнсь ої селе -
торної наради під олов ванням віце-прем’єр-мі-
ністра Оле сандра Віл ла

Австрійцям покажуть український
живопис ХХ століття
З 22 до 24 вітня в рам ах льт рної про рами

Днів Києва Відні в австрійсь ій столиці відб деть-
ся вистав а х дожніх робіт під назвою “Київсь а сю-
їта. Ш ола радянсь о о живопис ”.
У всесвітньо відомом віденсь ом Leopold

museum б д ть представлені роботи иївсь их
митців Гри орія Світлиць о о, Федора Коновалю а,
Ми оли Гл щен а, Сер ія Шиш а, Оле сандра
Хвостен а-Хвостова, Василя Че одара, Юрія Хіміча
тощо. Усі відібрані х дожні твори дають можливість
ознайомитися з найбільш знач щими й ці авими
пам’ят ами історії та льт ри столиці У раїни, и-
ївсь ими святинями, тими місцями, де час ніби з -
пинився, та районами, де відч вається д х с час-
но о міста.
Та ож серед запланованих мистець их заходів

про рамі Днів Києва Відні — вист п онцертній
залі Stadthalle Національно о засл жено о а аде-
мічно о ансамблю танцю У раїни ім. Павла Вірсь о-
о та від риття пам’ятни а раїнсь им оза ам
19-м районі Відня

У школярів розпочинаються 
канікули
З понеділ а 25 березня в чнів за альноосвітніх

ш іл розпочинаються традиційні весняні ані ли.
Вони триватим ть до 31 березня в лючно. Про це
“Хрещати ” повідомили в Департаменті освіти й
на и, молоді та спорт КМДА. Протя ом тижня
на столичн малеч че ає ці ава різноманітна
про рама, спортивні зма ання та он рси, інші
захоплюючі й видовищні заходи, я і відб д ться в
центрах творчості, бібліоте ах і театрах міста

Ірина ВАСИЛЕВСЬКА
“Хрещатик”

Від риття нових місць дитсад ах, теп-
лення освітніх станов, презентація с -
часно о ле оатлетично о манеж — це
лише частина тих прое тів, я і б д ть
реалізовані в Дніпровсь ом районі про-
тя ом 2013 ро . Про це розповів олова
КМДА Оле сандр Попов під час з стрічі з
ромадсь им а тивом лівобережно о
район .

Вже кілька років увага міської влади зосереджена на

розвитку не лише центральних районів Києва, а й відда�

лених територій столиці. В результаті тут спостерігаєть�

ся зростання основних показників соціально�економіч�

ного розвитку. Зокрема надходження до бюджету від

платників податків Дніпровського району торік збіль�

шилися на 70 млн гривень.

“Упродовж двох останніх років реалізація продукції

промисловим комплексом району зросла на 44 % та скла�

дає майже 5 млрд грн. Це четвертий результат серед райо�

нів Києва. Постійно збільшуються розміри прямих іно�

земних інвестицій в економіку району, загальний обсяг

яких на сьогодні складає понад 2,5 млрд доларів США.

Це третій результат у місті. Покращується ситуація й у

питаннях управління майном. За обсягами отриманої

орендної плати Дніпровський район упродовж останніх

років посідає друге місце після Печерського”,— розповів

голова Дніпровської РДА Олександр Шевчук.

За його словами, спостерігається позитивна динаміка

збільшення кількості новостворених робочих місць.

Так, торік їх створено понад 10 тисяч, що майже вдвічі

перевищує показник 2010 року. Сума заборгованості з

виплати зарплати на тутешніх підприємствах становить

менше 1 % до загальної по місту, що є одним із найниж�

чих показників серед районів.

Відзначив здобутки дніпровчан і голова КМДА Олек�

сандр Попов. “Велика подяка медичному колективу,

який вдало пройшов експеримент стосовно впрова�

дження нових підходів у первинній медико�санітарній

допомозі. Таким чином, ми разом зробили великий

крок уперед щодо доступності й якості медичних послуг

та значно підняли заробітну плату тим людям, які їх на�

дають”,— наголосив очільник КМДА.

Він також повідомив, що за два місяці в столиці пре�

зентують трамвай власного виробництва, а першими

його пасажирами стануть мешканці Дніпровського

району. “Зараз ми готуємо цілий трисекційний трам�

вайний потяг. Він буде зроблений за європейськими

стандартами, але його ціна відчутно нижча за іноземні

аналоги. Перші вагони ми поставимо саме на лівий бе�

рег”,— підкреслив Олександр Попов. Він також додав,

що в цьому році готуються до виїзду на міські вулиці й

140 нових тролейбусів. Частина з них курсуватиме авто�

шляхами району.

Стимулювати працівників бюджетної сфери міська

влада планує службовим житлом. “Ми вирішили, незва�

жаючи на складнощі, будувати кілька сотень службових

квартир на рік. Поступово збільшуватимемо цю кіль�

кість. Цього року закладаємо 250 осель та проситимемо

профспілки, щоб вони взяли участь у розподілі квот між

галузями”,— зазначив голова КМДА і додав, що най�

ближчий об’єкт, який за кілька місяців можна підготу�

вати до здачі, знаходиться на Бориспільській трасі. “За�

раз ми робимо реконструкцію одного будинку, а згодом

ще два там добудуємо”,— повідомив Олександр Павло�

вич.

Також цього року Дніпровський район стане епі�

центром святкування сторіччя вітчизняного олімпій�

ського руху. В першому півріччі на проспекті Павла

Тичини має запрацювати сучасний легкоатлетичний

комплекс

ДО ДНЯ КИЄВА 

В МІСТІ ЗАПРАЦЮЮТЬ 
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В с бот та понеділо працівни и КП "Київбла о стрій" план ють знести 19 МАФів, встановлених забороненій зоні, насамперед на вході/виході з метрополітен
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Дитсадки — у подарунок до Дня Києва
До Дня Києва в місті запрацюють 8 с часних модернізованих дитсад-
ів. Зо рема модерніз ють: дитсадо № 634 на в л. Р днєва, 63, ш ол -
дитячий садо “Горобин а” на в л. Тростянець ій, 7-Б, що в Дарниць о-
м районі, ДНЗ № 771 на в л. Оноре де Бальза а, 52-Б (Деснянсь ий),
дитсадо № 691 на в л. Л начарсь о о, 24-Б (Дніпровсь ий), дитячий са-
до № 517 на просп. Героїв Сталін рада, 9-Б (Оболонсь ий), дитсадо
№ 450 на б льв. Др жби Народів, 14-А (Печерсь ий), ДНЗ № 679 на
просп. Геор ія Гон адзе, 32-Д (Подільсь ий), а та ож дитсадо № 344 на
в л. Іс рівсь ій, 10 (Солом’янсь ий). Після ре онстр ції вони матим ть
с часн матеріально-технічн баз , а іль ість місць збільшиться за алом
на 615, повідомили “Хрещати ” в Департаменті освіти на и, молоді та
спорт . На адаємо, з ідно з розпорядженням олови КМДА Оле сандра
Попова, впродовж 2013 ро місь а влада план є відновити та модерні-
з вати 20 дитсад ів ом нальної форми власності. Крім то о, цьо оріч в
дитячих сад ах столиці відновлять робот 80 р п на понад 1500 дітей

Олександр Попов виступив на захист 
безпритульних тварин
Голова КМДА зверн вся з листом до про рат ри Києва з проханням

вжити термінових заходів щодо припинення роботи веб-сайтів, я і пропа-
ють жорсто е поводження з тваринами, та притя н ти до відповідаль-

ності причетних до йо о ф н ціон вання осіб. “Останнім часом столиці
почастішали випад и жорсто о о поводження з безприт льними твари-
нами, що пов’язано з а тивізацією діяльності та званих “до хантерів”.
Зоозахисни и Києва неодноразово зверталися до нас із проханням впли-
н ти на сит ацію та заборонити існ вання подібних сайтів. Я вважаю не-
прип стимим вбивство тварин та б дь-я і форми жорсто о о поводжен-
ня з ними. Саме том ми вим шені діяти саме та им чином. Місь а вла-
да не стоятиме осторонь цієї проблеми”,— с азав Оле сандр Попов

Відкриють ще  дві станції 
міської електрички
Відповідно до розпорядження олови КМДА Оле сандра Попова, КП

“Київпастранс” розпочинає розроб прое тно- ошторисної до ментації
б дівництва та ре онстр ції др ої чер и Кільцевої доро и для еле тро-
поїздів. У рам ах реалізації прое т передбачена ре онстр ція залізнич-
них платформ “Протасів Яр” та “Київсь а Р санів а”, б дівництво підходів
та під’їздів до неї, облашт вання вит ових ас, а та ож інженерне забез-
печення та заходи із зарежимлення платформ. Роботи розпочн ться піс-
ля затвердження всіх необхідних до ментів та по одження ви онання б -
дівельних робіт на земельних ділян ах, що переб вають орист ванні
Державно о територіально- ал зево о об’єднання “Південно-Західна за-
лізниця”. Всі роботи, ви онані підрядною ор анізацією, матим ть аран-
тію я ості та встановлені арантійні стро и е спл атації об’є та. На ада-
ємо, перш чер прое т “Місь а еле трич а” б ло реалізовано в жовтні
2011 ро

Цифра дня

5 617 200 000 
гривень становив у січні 2013 року обсяг товарообороту столичних
підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та
ресторанного господарства 
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“Київ>1913” можна подивитися до квітня
У М зеї історії міста Києва продовжили е спон вання вистав и М зею

Шереметьєвих “1913 одъ. Изъ Кіевс ой жизни” до 31 березня 2013 ро-
. На адаємо, е спозиція розповідає про один рі із життя міста та пе-

редає атмосфер Києва почат ХХ століття. Т т і одя містян, і м нди-
ри чиновни ів різних ран ів, фото арт и иян та їхні візитів и, др овані
видання. Вели ий інтерес ви ли ають інтер’єри приміщень, ербовий
пос д із дворянсь их сервізів, світлини, що розповідають про відвід-
вання Києва царсь ою родиною, посадовий зна Київсь о о місь о о
олови (ним на той час б в Іполит Дья ов, я ий став оловою в 1906 ро-
ці віці 41 рі та проб в на посаді майже 10 ро ів). Відвідати м зей мож-
на щопонеділ а з 10:00 до 16:00, з вівтор а до четвер а — з 10:00 до
18:00, а п’ятницю, с бот та неділю — з 10:00 до 20:00

Відчуйте себе в Древньому Києві
“Пар Київсь а Р сь” запрош є відвід вачів 23-24 березня на розва-

жальн про рам “Життя середньовічно о міста”. Меш анці Древньо о
Києва радо з стрін ть остей хлібом-сіллю та запросять порин ти в ат-
мосфер Середньовіччя. На відвід вачів че ають театралізовані поста-
нов и, вист пи інно о театр пар , бої на міш ах із соломою, перетя-
вання анат та атання на історичних тач ах, часть хороводах. Та-
ож відб деться майстер- лас із володіння середньовічною зброєю та
бої на спортивних мечах. Охочі змож ть по ататися на няжих онях та
постріляти з історично о л а. О рім цьо о, остям запропон ють взяти
часть в обряді очищення та за адати бажання біля аменя Велеса. На-
ад ємо, до “Пар Київсь а Р сь”, я ий розташований с. Копачів Об -
хівсь о о район , можна дістатися маршр т ами від станції м. “Вид би-
чі” або власним транспортом. Ціна вхідно о вит а — 40 рн, для пен-
сіонерів — зниж и, а ш олярі відвідають пар без оштовно

У п’ятницю й суботу в місті проведуть ярмарки
За інформацією Управління вн трішньої тор івлі та поб т , 22 та 23

березня в столиці відб д ться традиційні сільсь о осподарсь і ярмар-
и. Зо рема в п’ятницю тор ватим ть в Голосіївсь ом районі на
просп. 40-річчя Жовтня, 116; в Деснянсь ом — на в л. Маршала Ж -
ова (в межах просп. Лісово о та в л. Вол ова); в Дніпровсь ом — на
в л. Верши ори, 1; в Оболонсь ом — на в л. Бережансь ій, 15; в Пе-
черсь ом — на розі в л. Л. Первомайсь о о та І. Мечни ова, Твер-
сь ом т пи , 6/8; в Подільсь ом — на просп. Правди, 5-11; в Свя-
тошинсь ом — на в л. Підлісній, 8; в Солом’янсь ом — на в л. Ос-
віти (в межах в л. В зівсь ої та Ма сима Кривоноса); в Шевчен ів-
сь ом — на в л. Воровсь о о, 2-4, в л. Ризь ій, 1, в л. І. Я іра, 19,
в л. В. Пі а, розі в л. Щ сєва та Тираспольсь ої. В с бот ярмар и
відб д ться в Голосіївсь ом районі на в л. Пань івсь ій, 18-20; в Дар-
ниць ом — на Дніпровсь ій набережній, 18; в Деснянсь ом — на
в л. Лис івсь ій (в межах в л. Милославсь ої та Рад нсь ої); в Дніп-
ровсь ом — на б льв. Давидова, 2-6; в Оболонсь ом — на просп.
Оболонсь ом , 23-43; в Печерсь ом — на в л. Червоноармійсь ій (в
межах в л. Тверсь ої та Ковпа а); в Подільсь ом — на просп. Мос-
овсь ом (біля К ренівсь о о пар ); в Святошинсь ом — на в л. Ге-
нерала На мова, 23; в Солом’янсь ом — на в л. Стадіонній (в межах
в л. Уриць о о та Бо данівсь ої); в Шевчен івсь ом — на в л. В. Ва-
силевсь ої, 1-17

Київ запроваджує європейську
модель електронного урядування
У Стразбурзі Галина Герега представила столицю як активне 
сучасне місто
Дана ТАРАСОВА
“Хрещатик"

Київ ер ватиметься пози-
тивним європейсь им до-
свідом запровадженні
еле тронно о ряд вання.
Про це заявила заст пни
місь о о олови — се ре-
тар Київради Галина Гере-
а, вист паючи дебатах
на тем : “А тивні с часні
міста" на Кон ресі місце-
вих і ре іональних влад
Ради Європи Страсб рзі.

Київ першим з міст України почав

впровадження електронного уряду�

вання, акцентувала Галина Герега.

Так, у рамках цього проекту було

відкрито Міський дозвільний центр

та Центри надання адміністратив�

них послуг в усіх районах столиці,

які оснащені новітнім обладнанням

і сучасними електронними система�

ми.

Також було створено веб�портал

адміністративних послуг у Києві

(зовнішній сайт), який забезпечує

відвідувачів повною, актуальною та

достовірною інформацією щодо на�

дання адміністративних послуг у

столиці.

Крім того, створено систему елек�

тронного документообігу та автома�

тизованого обміну даними між

суб’єктами надання адміністратив�

них послуг (внутрішній сайт). Роз�

почато впровадження електронних

сервісів у щоденну роботу органів

влади, які суттєво спрощують для

громадян процес отримання послуг

влади та скорочують витрати часу.

“У найближчому майбутньому ми

плануємо запровадити системи

електронного підпису й “електрон�

ного посвідчення особи”, створити

єдині електронні бази даних і реєс�

трів інвестиційних проектів. Крім

того, систему електронного доку�

ментообігу ми плануємо ввести в усі

сфери життя міста”,— зазначила

секретар Київради.

Вона наголосила, що на цьому

шляху Київ керуватиметься пози�

тивним досвідом, який мають роз�

винуті європейські країни в запро�

вадженні електронного урядування,

що дозволить забезпечити відкри�

тість та прозорість влади для грома�

дян, представників бізнесу та гро�

мадських організацій.

У свою чергу, Генеральний секре�

тар Конгресу місцевих і регіональ�

них влад Ради Європи Андреас Кі�

фер вважає, що в Україні створюєть�

ся належне підґрунтя до подальшого

впровадження на місцевому й регіо�

нальному рівні європейських стан�

дартів розвитку.

Зауважимо, що Конгрес є кон�

сультативним органом Ради Євро�

пи, який діє з 1994 року, представля�

ючи та захищаючи інтереси місце�

вих і регіональних органів влади 

47�ми держав�членів Ради Європи.

Нагадаємо, що Україна стала 37�м

членом Ради Європи 9 листопада

1995 року

У столиці пропагують 
екологічне виховання
Малюків привчатимуть берегти природу та вести здоровий 
спосіб життя
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

У иївсь их дитячих сад ах старт -
вав прое т із форм вання в малечі
е оло ічної свідомості. Нов про-
світниць про рам , мета я ої на-
вчити дош ільнят любити та обері-
ати дов ілля, ініціювала омпанія
ТОВ “ХіПП У раїна” за підтрим и
КМДА.

“Наша мета — закласти у трьох� п’ятирічних

малюків основи дбайливого ставлення до приро�

ди, щоб надалі вони усвідомлено обрали здоро�

вий спосіб життя в гармонії з природою, відчува�

ючи себе не байдужими спостерігачами, а друзя�

ми та захисниками природи”,— розповіла пред�

ставник компанії Нонна Мартинова.

Педагоги та екологи звертають увагу, що су�

часні українські діти краще орієнтуються в гло�

бальних екологічних проблемах, ніж у своїй міс�

цевості, а третина школярів середніх класів вза�

галі не відчувають себе причетними до питань

довкілля.

“Треба змінювати стереотипи повсякденної по�

ведінки й ставлення до природи, обов’язково на�

вчитися враховувати та передбачати екологічні

наслідки власної поведінки. І найкраще це роби�

ти змалечку”,— пояснює завідувач лабораторією

екологічного виховання Інституту проблем вихо�

вання Національної академії педагогічних наук

України Наталія Пустовіт.

У дитячих садках покажуть вистави, під час

яких діти разом з аніматорами стануть учасника�

ми казкових пригод. Вони допомагатимуть Лісо�

вичку та його друзям очистити струмок від бруду,

прибрати галявину, врятувати тваринку, яка по�

трапила в біду, й саме таким чином засвоїти пра�

вила екологічної поведінки.

Також дитсадкам нададуть матеріал для облаш�

тування еко�куточків: грунт, вазони й насіння для

того, аби діти могли самостійно посадити росли�

ни та спостерігати, як вони проростають і розви�

ваються. Поміж дошкільними закладами також

буде проведено конкурс, в результаті якого кращі

городники (діти та вихователі) отримають пода�

рунки. А ще організатори обіцяють підготувати

інтерактивні книжки, з яких діти дізнаватимуться

про світ рослин та тварин.

Під час програми разом з дітьми екологічній

грамоті будуть навчатися й їхні батьки. В соціаль�

ній мережі Facebook відкрито спеціальну сторінку

проекту — так званий екологічний університет, де

кожна родина зможе отримати корисну інформа�

цію, а також взяти участь у конкурсі. Родина�пе�

реможець отримає велосипеди для всієї сім’ї.

Вручатимуть нагороди під час екологічного фес�

тивалю “Чарівна родина”, що відбудеться напри�

кінці травня в Києві

"Київміськбуду" запропонували
побудувати два стадіони в Росії
Участь у міжнародній виставці інвестицій в нерухомість 
"МІРІМ 2013" принесла свої плоди

У французьких Каннах Київ пре�

зентував на розсуд іноземних інвес�

торів наступні інвестпропозиції —

“Kyiv City”, “Дніпровська перлина”,

Алея соборності, технопарк у Дес�

нянському районі. Також показали

свої проекти будівельні компанії ПАТ

ХК “Київміськбуд”, “К. А. Н. Деве�

лопмент” та “AVEC GROUP”.

“Ми отримали величезний інте�

рес і архітекторів, і іноземних ком�

паній щодо презентованих проек�

тів”,— зазначив заступник голови

КМДА Руслан Крамаренко.

Так, “Київміськбуд” отримав про�

позицію від двох областей Росії на

будівництво стадіонів до Чемпіонату

світу з футболу 2018�го року. “Ми от�

римали пропозиції від двох обласних

центрів Росії, які планують будувати

спортивні об’єкти до Чемпіонату сві�

ту. В Єкатеринбурзі — це стадіон на

80 тисяч місць, у Нижньому Новго�

роді — на 60 тисяч. Оскільки ми має�

мо досвід у будівництві таких об’єк�

тів, то нам і запропонували”,— пові�

домив “Хрещатику” голова правлін�

ня — президент ПАТ ХК “Київміськ�

буд” Ігор Кушнір. За його словами,

наразі компанія вже отримала офі�

ційні письмові пропозиції та веде пе�

реговори з цими обласними центра�

ми. Пан Кушнір сподівається, що до�

мовленості в цих питаннях будуть до�

сягнуті найближчим часом.

Також на виставці в Каннах,—

яка, до речі, вже понад 20 років

об’єднує найбільш впливових грав�

ців усіх секторів ринку нерухомості,

пропонуючи унікальний доступ до

девелоперських проектів зі всього

світу, інвестиційних можливостей,

орендаторів, партнерів та джерел ка�

піталу,— київські представники об�

говорили з бразильськими та ту�

рецькими колегами досвід упрова�

дження програм доступного житла.

Зокрема й на умовах іпотечного кре�

дитування. На основі закордонної

практики фахівці ПАТ ХК “Київ�

міськбуд” готують зміни до держав�

ної програми спільно з Мінрегіо�

нбудом.

Водночас, компанія “EASTGATE

DEVELOPMENT”, що входить до

складу “AVEC GROUP”, висловила

бажання взяти участь у створенні ін�

новаційного технопарку в Деснян�

ському районі столиці. Це 200 га

площі в промисловій частині Києва,

де планують створити майданчик

для розвитку кластерів столичних

підприємств. Наразі фахівці компа�

нії працюють над розробкою ефек�

тивної концепції розбудови цього

простору. За словами пана Крама�

ренка, представити на розсуд гро�

мадськості та інвесторів детальний

план території й передпроектні про�

позиції планують уже влітку

Заст пни місь о о олови – се ретар Київради Галина Гере а вист пила
на Кон ресі місцевих і ре іональних влад Ради Європи в Страсб рзі

Заст пни олови КМДА Р слан Крамарен о (на фото центрі) зазначив,
що під час роботи аннсь ої вистав и Київ мав величезний інтерес
і архіте торів, і іноземних омпаній щодо презентованих прое тів

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Київ став єдиною столицею з сіх пострадянсь их рес-
п блі , я а представила свої власні прое ти на Міжна-
родній виставці інвестицій в нер хомість “МІРІМ 2013”
Каннах, не бер чи до ва и іль а обласних центрів Ро-
сійсь ої Федерації. Це дало змо раїнсь им омпані-
ям та КМДА дося ти он ретних домовленостей щодо
іль ох прое тів. Вчора їх презент вали ж рналістам.
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Ділові новини

На будівництво й ремонт
доріг виділять 7,2 млрд грн
Кабінет Міністрів має намір ви-

ділити 7,2 млрд ривень на б дів-
ництво й ремонт дорі . Про це по-
відомив прем’єр-міністр У раїни
Ми ола Азаров. “Сьо одні ми роз-
лянемо й затвердимо перелі
об’є тів б дівництва, ре онстр -
ції, апітально о й поточно о ре-
монтів автомобільних дорі за-
ально о орист вання державно-
о та місцево о значення, а та ож
обся и фінанс вання в 2013 році
за редитами, зал ченими під
державні арантії, завдя и чом
7,2 млрд ривень б д ть спрямо-
вані на низ важливих об’є тів
дорожньої інфрастр т ри по всій
раїні”,— с азав Ми ола Азаров.
Зо рема він повідомив, що части-
на з цих оштів піде на б дівниц-
тво транспортної ма істралі через
річ Дніпро в Запоріжжі, ре он-
стр цію доро и “Київ — Ковель —
Я один”, ре онстр цію доро и
“Стрий — Тернопіль — Кірово-
рад — Знам’ян а”, б дівництво
доро и в обхід Севастополя

ДП “Антонов” передало 
інтелектуальні права 
на АН�140Т “Авіакору”

Державне підприємство “Анто-
нов” (Київ) передало інтеле т аль-
ні права на війсь ово-транспорт-
ний літа АН-140Т російсь ом за-
вод “Авіа ор” (Самара). Про це
повідомили “У раїнсь і новини”.
Та им чином, самарсь ий авіаза-
вод тепер є єдиною юридичною
особою, відповідальною за під-
трим життєво о ци л й с про-
від цьо о тип літа а. АН-140Т є
війсь ово-транспортною модифі-
ацією ре іонально о вантажопа-
сажирсь о о лайнера АН-140, йо-
о вантажопідйомність становить
6 тонн, а дальність польот при
завантаженні 5 тонн — 1860 м.
Я відомо, ДП “Антонов” і орпо-
рація “Російсь і машини” (Росія),
до я ої входить самарсь ий завод
“Авіа ор”, мають намір створити
спільне підприємство з вип с лі-
та а Ан-140 в 2013 році. ДП “Анто-
нов” план є виробити 9—12 літа-
ів цьо о ро

Українцям дали більше
шенгенських віз
За 2012 рі ромадяни У раїни

отримали більш іль ість шен ен-
сь их віз від раїн Європейсь о о
Союз , ніж ро ом раніше. Про це
повідомив в. о. дире тора депар-
тамент інформаційної політи и
МЗС Єв ен Перебийніс. “Євро-
пейсь а омісія о олосила офіцій-
ні статистичні дані про оформлен-
ня шен енсь их віз ромадянам
У раїни 2012 році”,— заявив він.
Варто відзначити, що ще з 2011
ро наші свіввітчизни и отрима-
ли 1,28 млн віз, збільшивши їх за-
альн іль ість на 178 тисяч. При
цьом зменшилася і іль ість від-
мов з 3,3 % до 2,03 %. Крім то о,
низ а раїн стала значно менше
відмовляти раїнцям в отриманні
в’їзних до ментів. Серед них —
Італія (4,94 % відмов, раніше
8,49 %), Бель ія (4,38 %, раніше
7,17 %), Іспанія (0,29 %, раніше
5,05 %). Крім то о, Ма едонія
хвалила рішення про продовжен-
ня безвізово о режим з У раїною
на рі , до 15 березня 2014 ро

“ПриватБанк” запровадив
продаж іменних
залізничних квитків

“ПриватБан ” отовий зап сти-
ти техноло ію продаж іменних
залізничних вит ів через Інтер-
нет і точ и обсл ов вання по
всій У раїні”,— йдеться в пові-
домленні бан . Відповідно до
ньо о, тепер при півлі вит ів
через “ПриватБан ” прізвище й
ім’я пасажира автоматично пере-
даватим ться в баз даних
“У рзалізниці”, що значно при-
с орить обмін еле тронно о
вит а в асі й дозволить ни н -
ти помило при введенні прізви-
ща. Всі необхідні дані б д ть до-
даватися в блан вит а автома-
тично, при цьом лієнтам зали-
шиться тіль и отримати ори інал
до мента в асі, повідомляють
“У раїнсь і новини”.
На адаємо, Кабінет Міністрів

вирішив запровадити іменні за-
лізничні вит и, в я их б д ть
в азані прізвища й імена пасажи-
рів. Міністерство інфрастр т ри

план вало ввести продаж імен-
них залізничних вит ів з 1 січня
2013 ро , але від лало хвален-
ня рішення

Правопорушення в сфері
державних закупівель — 
на особливому контролі 
у столичних податківців
“З почат 2013 ро співробіт-

ни ами підрозділів подат ової мілі-
ції столиці виявлено 55 риміналь-
них правопор шень сфері дер-
жавних за півель, за я ими вже
відш одовано завдан державним
інтересам ш од в розмірі понад
24 мільйони ривень”,— повідомив
перший заст пни олови ДПС м.
Києві — начальни Управління по-
дат ової міліції І ор Уси .
“Проведення відповідних он-

трольно-перевірочних заходів
місті триває, і ми очі ємо від
них значно о е ономічно о
ефе т ви ляді додат ових
надходжень до бюджет ”,— по-
відомив оловний подат овий
міліціонер столиці

Мільйонній пасажирці
Hyundai в Києві подарували
авто

Учора, 21 березня, У раїнсь а
залізнична швид існа омпанія та
омпанія Hyundai Corporation
провели церемонію з стрічі й на-
ородження мільйонно о пасажи-
ра швид існих еле тропоїздів а-
те орії Інтерсіті+. Мільйонною па-
сажир ою виявилася хар ів’ян а
пані Олена, я а приб ла до Києва
поїздом № 161 спол чення Хар-
ів—Київ. На ородження відб ло-
ся на центральном залізничном
во залі м. Києва.
Дире тор У раїнсь ої залізнич-

ної швид існої омпанії Леонід
Лобой о привітав пані Олен ві-
тами та сертифі атом на без ош-
товний вито ва он першо о
лас на б дь-я ий поїзд Інтерсі-
ті+, я им можна с ористатися до
інця травня цьо о ро . А дире -
тор представництва Hyundai
Corporation в У раїні Юн С Чой
вр чив їй сертифі ат на автомо-
біль

Ювелірних справ
майстер
Французька марка прикрас
"Маршак" починалася з Києва
Олександра ШЕСТЕРИКОВА

“Хрещатик”

Знаменита франц зь а мар а при рас продовж є тра-
диції, за ладені иївсь им ювеліром Йосипом Марша-
ом. Ло ічне питання: чом франц зь а, я що фабри а
б ла в Києві? Відповідь та а — під час революції роди-
на Марша а емі р вала до Франції, де йо о син Оле -
сандр продовжив справ бать а й від рив ювелірний
салон. Сам Йосип Марша помер за рі до переїзд
сім’ї.

Починалося все біль�

ше 140 років тому, коли

14�річний Йосип Мар�

шак з села Ігнатівка ви�

рушив до Києва вчити�

ся ювелірної майстер�

ності. А через десять ро�

ків він став популярним

майстром і почав ви�

ставляти свої роботи в

Москві, Санкт�Петер�

бурзі, Новгороді.

У 19 років (1878 р.) за�

вдяки приданому дру�

жини у 100 рублів Йо�

сип Маршак відкрив майстерню на Подолі, а вже через рік переїхав на Хре�

щатик. Спершу він орендував дві кімнати у власника салону швейцарських

годинників пана Верле на Хрещатику, 4 (зараз на цьому місці нова будівля,

де розташоване інформаційне агентство “УНІАН”). Розміщення своєї ма�

ловідомої майстерні поряд із вже успішним бізнесом зараз назвали б хоро�

шим маркетинговим ходом. У 1891 році на тому ж таки Хрещатику з’являє�

ться фабрика золотих і діамантових прикрас Йосипа Маршака. В 1896 році

його підприємство виготовило тільки золотих прикрас на 7 пудів (це 112 кі�

лограмів).

Про київського ювеліра в той час вже знала не лише вся Росія, а й Євро�

па. Його вироби отримували найвищі нагороди на Всесвітніх виставках у

Чикаго (1893 р.), Антверпені (1894 р.), Парижі (1900 р.), Санкт�Петербурзі

(1902 р.) та Льєжі (1905 р.).

Маршак став чи не найбагатшим мешканцем Києва. Ціна деяких при�

крас із клеймом “И. Маршакъ” сягала вартості цілих маєтків. Наприклад,

кольє з п’яти ниток орієнтальних перлин, прикрашених смарагдами та діа�

мантами, коштувало 8 тисяч рублів. І це в той час, коли кілограм яловичи�

ни на Бессарабці можна було купити за 20 копійок, а відро пива — за 16.

У 1899 році фабрика згоріла, Маршак зазнав збитків у більш ніж 155 ти�

сяч рублів. Але попри втрати підприємство швидко відбудували, замінили

обладнання та навіть відкрили нові цехи.

Фабрика спеціалізувалася не лише на створенні ювелірних прикрас. Тут

виготовляли художні шедеври сувенірного та побутового призначення

(таці, чорнильниці), а з 1908 року відкрився годинниковий цех. Тепер Мар�

шака називали “київським Картьє”. Майстра справедливо вважали супер�

ником Фаберже. Відомий ювелір навіть вимушений був закрити свій філіал

у Києві через неконкурентоспроможність із фабрикою Маршака. Тоді Фа�

берже зізнався — двом ведмедям в одному барлозі тісно.

У 1913 році до Києва приїздив цар Микола II. Підприємство Маршака на

замовлення одного з місцевих багатіїв виготовило подарунок для само�

держця — срібну копію Педагогічного музею (нині — Будинок вчителя),

відкриття якого було приурочене до приїзду імператора. Мініатюра будівлі

від оригіналу відрізнялась лише розміром, з дивовижною точністю було від�

творено всі деталі фасаду. Зараз вона зберігається у Державному історично�

му музеї України.

Заповіт Йосипа Маршака вражає своїм людинолюбством — він не тільки

розподілив капітал між дітьми, а й призначив виплати працівникам фабри�

ки, залишив кошти для облаштування школи при виробництві.

Треба сказати, що, окрім Йосипа, в родині Маршаків було чимало відо�

мих на увесь світ людей: син Олександр, який продовжив батькову справу;

правнук Даніель — видатний пластичний хірург, який, вочевидь, успадку�

вав талант предка, бо пластична хірургія — це свого роду ювелірна робота.

Це також відомий дитячий письменник Самуїл Маршак — двоюрідний пле�

мінник Йосипа.

На жаль, шедеврів київського ювелірного генія в світі залишилося дуже

мало. Щось зберігається в музеї Києво�Печерської лаври, щось — у Мос�

ковському Кремлі... Однак головна частина витворів зі знаменитим клей�

мом перебуває в приватних колекціях.

Зараз ювелірною компанією “Маршак” керує французька графиня Домі�

нік де Бланшар. На думку багатьох експертів, прикраси цієї фірми відріз�

няються бездоганним смаком та оригінальними орнаментами. До речі, ви�

роби з логотипом “Маршак” обожнювали Микола II, Жаклін Кеннеді, дру�

жина Шарля де Голля та король Марокко Хасан II.

У 2006 році французьке видання Les Editions du Regard випустило книгу

про життя й творчість Йосипа Маршака. Зараз ювелірні магазини марки

“Маршак” можна знайти в Парижі, Токіо, Сіднеї, а з 2010 року — у Москві.

Цікаво, чи повернеться цей визнаний торговий бренд до своєї історичної

батьківщини — Києва?
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"Авто в позику" — 
розвиток послуги 
в Україні
Ринок прокату легковиків зріс на чверть завдяки чемпіонату Євро�2012
Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

Асоціація лізин одавців
У раїни провела чер ове
дослідження рин автомо-
більно о про ат . Йо о ре-
з льтати засвідчили, що в
др ій половині 2012 ро
відб лося сезонне знижен-
ня розмір автопар вели-
их омпаній, я і надають
дані посл и. Одна за а-
лом рино продемонстр -
вав позитивн динамі . В
2013 році, за е спертними
про нозами, зростання
рин с ладе близь о 25
%. “Хрещати ” з’яс вав,
с іль и ошт є посл а
“авто в пози ” і серед
я их лієнтів вона орис-
т ється поп лярністю.

Рівень проникнення послуги
Ринок автопрокату останніми ро�

ками активно розвивається. За оцін�

ками експертів, зростання складає

приблизно 15—20 % щорічно. Перш

за все це пов’язано з розвитком ін�

фраструктури та збільшенням паса�

жиропотоку в нашій державі. Ре�

зультати дослідження Асоціації лі�

зингодавців України показали, що

майже всі компанії�лідери ринку ав�

топрокату наростили власні авто�

парки за минулий рік. Загалом авто�

парк прокатних компаній збільшив�

ся більше, ніж на 18 %. Лідером рин�

ку залишається компанія “Оптіма

Лізинг/Sixt”. На кінець 2012 року в її

парку налічувалося 603 авто, а це на

43 % більше, ніж у 2011�му. Друга за

кількістю машин компанія “ВІП

Рент/Avis” — 324 автомобілі, тре�

тя — “Рентал Груп/Budget Rent a

Car” — 204 авто. Ця трійка лідерів

залишається незмінною вже протя�

гом кількох років.

Загалом, згідно з даними ассоці�

ації, розмір ринку оренди автомобі�

лів у 2012 році склав 2000 одиниць.

Також торік ринок прокату авто в

нашій країні зріс на 25 %, що зумов�

лено проведенням Євро�2012.

Однак, за словами виконавчого

директора “Europcar Україна” Олега

Колібаби, в західних країнах рівень

проникнення послуги оренди ма�

шин є все ще значно вищим у порів�

нянні з Україною. “У Польщі на 10

тис. осіб припадає 3 прокатних авто,

в Німеччині — 25, в Україні — лише

0,5. Розвиток ринку оренди автомо�

білів визначається загальними по�

казниками економічного зростання,

туристичною привабливістю країни

й динамікою міжнародного авіапа�

сажиропото�

ку”,— комен�

тує експерт.

Оскільки ри�

нок автопрока�

ту України є

досить моло�

дим, то рівень сервісу, що надається

прокатними компаніями, все ще по�

требує покращення в порівнянні,

наприклад, з європейськими кра�

їнами чи США. “Навіть присутність

в Україні багатьох міжнародних

представництв прокатних компаній

не гарантує високого рівня їх серві�

су, на який звично розраховують

клієнти з�за кордону. А якщо гово�

рити про наших співвітчизників, то

вони здебільшого користуються по�

слугами місцевих компаній, і голов�

ною тому причиною є зрозуміле ба�

жання заощадити, бо різниця у вар�

тості на аналогічне авто може сягати

до 30 %”,— зауважив директор з роз�

витку ТОВ “БЛС” Денис Копієв�

ський.

Хто й навіщо бере авто 
в прокат?

З кожним роком зростає кількість

українців, які обирають послугу

оренди автомобіля як зручне рішен�

ня для подорожей в популярних ту�

ристичних напрямках, а саме в Кар�

патському регіоні та Криму.

“В основному послугами оренди

користуються туристи й ділові лю�

ди, які відвідують Україну,— зазна�

чив Олег Колібаба.— Також цими

сервісами користуються українські

та міжнародні компанії, які праг�

нуть бути більш гнучкими в своїх

витратах на автомобілі”.

Серед головних причин, з яких

клієнти беруть авто в прокат, можна

виокремити відпо�

чинок, ділові по�

їздки, святкування

різних особистих

подій, тимчасову

заміну власного

авто, наприклад,

через ремонт, тестування марки та

класу машини, яку клієнт в подаль�

шому планує придбати, тощо.

За словами експертів, оскільки

попит на оренду авто більшою мі�

рою залежить від туристичного по�

току, послуга автопрокату стає більш

популярною в літній та новорічний

періоди. Традиційно “сезон” почи�

нається з травня та триває до верес�

ня, саме тоді помітно збільшується

кількість звернень клієнтів до ком�

паній, що надають подібні послуги.

А от найменша кількість клієнтів ці�

кавиться орендою авто в листопаді й

лютому.

Вартість послуги

Ціна послуги залежить від класу

обраного автомобіля й періоду

оренди — чим він довший, тим мен�

ша ціна за добу. Вартість оренди ав�

тівки економ�класу в средньому

складає від 200 грн за добу. Вартість

страхування, на яку припадає май�

же 20 % вартості оренди, завжди

включається у вартість платежу, але

клієнт несе відповідальність у роз�

мірі застави, яка в усіх компаніях є

обов’язковою.

Зазвичай ціни на оренду авто ви�

щі в літній період. Мінімальний

термін автопрокату — 1 день, мак�

симальний — 1 рік з можливістю

подальшого подовження. В серед�

ньому ж в Україні орендують авто�

мобіль на 7 днів. За словами фахів�

ців, у 2012 році суттєвих змін у вар�

тості оренди авто серед компаній

не відбувалося за винятком періо�

ду, коли країна приймала Євро�

2012. Тоді спостерігалося 30—40�

відсоткове зростання цін на дану

послугу.

“Найбільшим попитом користую�

ться автомобілі економ� та компакт�

класу, клієнти віддають перевагу ав�

томобілям іноземних марок,— ко�

ментує пан Колібаба.— Також зрос�

тає кількість осіб, які надають пере�

вагу автівкам з автоматичною ко�

робкою передач”.

За словами Дениса Копієвського,

скоріше за все, саме вартість орен�

ди, а не модель та марка визначає

популярність авто. Тому клас “еко�

ном” завжди користується найбіль�

шим попитом.

Попит на автопрокат 
зростатиме

“При більшій відкритості України

до світу можна очікувати зростання

кількості потенційних клієнтів, які

охоче орендуватимуть авто. Цього�

річ не очікується значної зміни ці�

нової політики компаній з оренди

автомобілів, при цьому ціни будуть

визначатись вартістю та додаткови�

ми митами на нові авто”,— прогно�

зує Олег Колібаба.

Денис Копієвський у свою чергу

додає, що вартість послуги з автопро�

кату серед компаній є досить конку�

рентною, тому слід очікувати від них

покращення якості сервісу, а також

своєчасного оновлення автопарку, від

чого клієнти лише виграватимуть

Серед головних причин, з яких клієнти беруть авто в
прокат, можна виокремити відпочинок, ділові поїздки,
святкування різних особистих подій, тимчасову заміну
власного авто через ремонт, тестування марки та класу

машини, яку клієнт в подальшому планує придбати 
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Від 2003 року в школі�інтернаті

традиційно напередодні Всесвіт�

нього дня боротьби із захворюван�

ням на туберкульоз — 24 березня —

проводяться круглі столи “За здо�

рове майбуття!” за участі керівників

району, депутатів райради та орга�

нізацій�шефів. З роками обличчя

інтернату змінювалося: згадані за�

ходи перейшли в нову якість —

творчі тижні з однойменною на�

звою, й цей рік не став винятком.

Персонал школи�інтернату свято

шанує й продовжує традицію, за�

сновану першим директором —

Львом Іллічем Терентьєвим: “Ви�

знання, повага особистості кожної

дитини, знання її можливостей,

створення умов для успішної само�

реалізації, дбайливе ставлення до

вразливої дитячої психіки”. Тому

метою школи�інтернату стало за�

безпечити оптимальні умови для

реабілітації та життєтворчості кож�

ного вихованця.

“Так, наші діти є особливими.

Вони з різних родин, батьківський

контингент відповідний. Вихованці

школи�інтернату мають здебільшо�

го по декілька діагнозів, захворю�

вань”,— розповіла Тамара Василів�

на.

Стіни в коридорах школи, як му�

зейні експонати, розповідають про

50�річну історію інтернату. Шко�

лярі добре поінформовані щодо

проблеми туберкульозу в Україні й

світі — в коридорах вивішено те�

матичні стенди. Режим передбачає

перебування учнів 1�9 класів тут

цілодобово впродовж п’яти на�

вчальних днів. На вихідні діти

йдуть додому до батьків чи опіку�

нів, але багато з них своєю другою

оселею вважають інтернат. “Самі

бачите, як тут затишно, красиво, а

головне — діти відчувають, що про

них щиро піклуються”,— каже па�

ні Захожа.

Оскільки школа санаторного ти�

пу, то медична частина добре осна�

щена необхідним обладнанням для

лікування основних і супутніх за�

хворювань, наявних у дітей, шля�

хом медикаментозного лікування,

дієтичного харчування, вітаміноте�

рапії. Для профілактики передбаче�

но дотримання санітарно�гігієніч�

ного режиму.

До 50�річчя школи в 2011�2012

навчальному році приміщення

харчоблоку було відремонтоване

бюджетним коштом за всіма євро�

пейськими стандартами: встанов�

лені нова витяжка, холодильники,

плити, нетехнологічне обладнан�

ня, варочні котли, посудомийна

машина. Для працівників харчоб�

локу створені комфортні умови

праці. Вражає також урізноманіт�

нене меню.

Фахівці закладу намагаються

зміцнювати імунітет кожної дитини

не тільки фізично, а й духовно. Діти

успішно навчаються, мають змогу

малювати в гуртку “Олівець” (у хо�

лі школи розташовано 15 мольбер�

тів, придбаних за спонсорські кош�

ти), займатися художньою гімнас�

тикою, настільним тенісом, хоро�

вим співом і танцями

Героїзм проявляється 
в малому

Наталія КУЛІШ
“Хрещатик”

Київсь а місь а станція швид ої ме-
дичної допомо и в стр т рі Депар-
тамент охорони здоров’я столиці в
час реформ вання ал зі ви он є
одн з найважливіших ф н цій — не-
від ладно рят вати життя людини
від травм до ражень стр мом і від
іпертонічних ризів до інфар тів.
Віднедавна швид а допомо а — це
не лише ритичні стани, а й е стре-
ні випад и. За визначенням ерів-
ництва КМСШД, ращими лі арями,
я і надають та допомо иянам,
нині є ардіоло и Єв ен Корнієн о,
Андрій Гора, Антоніна Гладю , Ірина
Ячен о та лі арі швид ої та невід-
ладної медичної допомо и Валенти-
на Гап ніч і Сер ій Р мянцев.

Серед таких кращих і наш герой — лікар�кар�

діолог вищої кваліфікаційної категорії Віталій

Махов, з яким “Хрещатику” вдалося поспілкува�

тися на його робочому місці підстанції № 5

КМСШД.

Віталія Віталійовича можна назвати ветераном

швидкої допомоги, оскільки свою діяльність роз�

почав ще студентом у 1987�му році. Звісно, перші

виїзди на виклики здійснював як санітар, адже тоді

ще навчався. Але то були часи, коли з теорією здо�

бувалася й хороша практика. По закінченні медін�

ституту — 1992 року — не полишив роботи на стан�

ції швидкої медичної допомоги, бо вже мав певний

досвід і кваліфікацію.

Нині, аналізуючи свою двадцятип’ятирічну

практику в структурі “швидкої”, пан Віталій

стверджує, що робота стала способом життя. Так,

він любить свою неспокійну, тривожну, складну й

ризиковану працю. Та хоча професія медика не є

високооплачуваною, на “швидкій” існують над�

бавки до зарплатні “за інтенсивність” тощо. Тому

зарплата чергового лікаря є водночас і своєрід�

ним заохоченням не полишити цю практику та

не перейти на розмірений графік, приміром, сі�

мейного лікаря...

Щоправда, кар’єра Віталія Махова розвивалася

по�іншому. В 1995 році він почав працювати як

лікар�кардіолог, а вже за 10 років мав вищу квалі�

фікаційну категорію. Тепер як досвідчений фахі�

вець “швидкої” періодично проводить цикли се�

зонних занять в рамках підвищення кваліфікації

працівників станції швидкої медичної допомоги.

Це місячні курси з опрацюванням складних ре�

анімаційних випадків та вдосконаленням нави�

чок роботи з апаратурою, яку застосовують для

невідкладних станів.

За весь період роботи на “швидкій” самому Ві�

талію Віталійовичу запам’яталося до 10 критич�

них випадків, коли йому екстремально доводило�

ся рятувати життя людям.

“Головне — отримати “правильний” виклик,—

авторитетно зауважує пан Віталій.— Часом люди

дезорієнтують чергових і неправильно констатують

свій стан. Ті, кому дійсно зле, можуть казати, що їм

просто “погано” (це стверджують якщо не вони са�

мі, то їхні родичі, знайомі або перехожі). А є такі,

що через незначні негаразди в стані здоров’я не лі�

нуються викликати невідкладну допомогу. Тому ко�

жен має знати, коли звертатися до нашої служби й

пам’ятати, що хтось, можливо, потребує допомоги

більше! Адже життя людини насправді залежить від

стану хворого та вчасного звернення до медиків”.

Віталій Махов працює в складі кардіологічної

бригади разом із двома фельдшерами, з якими виїз�

дить на складні реанімаційні випадки та невідклад�

ні стани. Швидку допомогу на підстанції № 5 нада�

ють шість добових бригад і одна денна. На несклад�

ні виклики виїздять лікар, фельдшер та санітар.

“Але ж героїзм у малому”,— наостанок скром�

но зауважує пан Віталій.

Дійсно, кожен виїзд “швидкої” — то вчинок

мужніх людей у білих халатах, які стоять на варті

нашого здоров’я. Як от нині, до розмови з “Хре�

щатиком”, з початку зміни о 7.30 у Віталія Махо�

ва вже був один виїзд. Надали без госпіталізації

допомогу літній жінці з гіпертонічним кризом.

Можливо, саме цього разу “швидка” вберегла

людину від інфаркту

Віталій Махов працює лікарем швидкої допомоги 
ще зі студентських років

"Спокійна 
совість — 
краще снодійне"

Недарма ця народна м дрість вважає-
ться запор ою здоров’я. Глибо ий
спо ійний сон притаманний здоровій
людині. Нормальний сон потрібний для
відновлення сил ор анізм . Головними
фа торами пор шення сн є нервові й
психічні розлади. Най ірший вихід із
цьо о стан — братися за снодійне. Пе-
ред сном ре оменд ється звільниться
від зб дж ючих нервов систем пере-
живань дня, налашт ватися на повно-
цінний відпочино . Проаналіз йте свої

д м и, слова й дії за прожитий день — візьміть собі це
за правило.

Засинайте не пізніше 22�23�ї години.

Щоб нормально виспатися, дорослим

достатньо 5�6 годин. Бо найкорисніший

сон — це з одинадцятої вечора до п’ятої

ранку. Вдень спати не рекомендуєть�

ся — при втомі краще порухатися на

свіжому повітрі або зробити зарядку.

Особливо небажано спати перед захо�

дом сонця. Безпосередньо перед сном

їсти не треба. За дві години до сну мож�

на вживати тільки легку їжу (овочі,

фрукти, кисломолочні продукти). Три�

валість сну залежить від з’їденого за

день: чим менше їжі, тим менше потрібно сну. Мало сплять довгожителі: не

більше 4�6 годин на добу. Критичним є трьохзмінний режим роботи, осо�

бливо графік, коли зміна міняється щотижня. Оскільки орієнтація тіла в

просторі пов’язана з електромагнітними полями, важливо, щоб напрямки

руху хвиль земної кори й людини збігалися. Спати рекомендується головою

на північ (або на схід) на твердій рівній поверхні. Тим, хто переніс травму

хребта і хворим на радикуліт, лікарі рекомендують спати на зовсім твердому

ліжку. Здоровим людям краще обходитися без подушки або обмежитися

тонкою щільною подушкою. Це підтримує в нормальному стані шийний

відділ хребта, поліпшує мозковий кровообіг, сприяє нормалізації внутріче�

репного тиску, попереджає утворення зморшок на обличчі й шиї. Однак

хворим із серцево�судинною недостатністю й бронхіальною астмою не вар�

то відмовлятися від твердої подушки, а в періоди загострення хвороби вико�

ристовувати навіть по дві�три. Спати бажано оголеним — краще вкритися

додатковою ковдрою, і на спині (гірше — на животі, найкраще — змінюючи

положення на боці, щоб не перевантажувати нирки та інші органи). При

сильній утомі ніг краще прийняти позу, лежачи на спині. Під ноги добре

підкласти підвищення�валик для відтоку крові. Це сприяє відпочинку вен

ніг, полегшує кровообіг і роботу серця.

Перед сном необхідним є провітрювання спальні. Уникати варто протя�

гів, щоб не сталося вранішнього нежитю. На ноги рекомендую вдягати

шкарпетки. Цикли сну від 60 до 90 хвилин складаються з фаз “швидкого” й

“повільного” темпу. У здорових людей цикл зазвичай до 60 хвилин. До речі,

саме під час “швидкого” сну людина бачить сновидіння. Важливо не пере�

ривати сон під час біоциклу. Розбурхана серед біоциклу сну людина почува�

тиметься зле. Тому краще вставати не за будильником, а за “біологічним го�

динником”. В екстремальних умовах можна спати по два біоцикли. Але го�

ловне — не залежуватися в ліжку! Прокинувшись, добре посміхнутися, по�

тягнутися, скинути ковдру й піднятись!

Державна підтримка сімей з хворими дітьми
збільшилася
У 2013 році з державно о бюджет на лі вання дітей з хронічними

захворюваннями виділено майже вдвічі більше фінанс вання, ніж по-
передньом , 2012 році, а це 403 млн рн проти 223, повідомляє прес-
сл жба Президента У раїни. Зо рема на дитяч он оло ію спрямовано
216 млн рн, що дозволить повністю забезпечити потреб в лі ах і ме-
ди аментах. Уповноважений Президента з прав дитини Юрій Павлен-
о під час брифін повідомив, що на проведення дитячо о діаліз пе-
редбачено 8 млн рн та втричі збільшено фінанс вання на лі вання ді-
тей з хворобою Гоше, а це 15,3 млн рн. Та ож бюджеті 2013 ро
передбачені ошти на лі вання дітей з рід існими захворюваннями: на
м ополісахаридоз 40 млн рн, а тизм — 10 млн. рн. Відповідних
оштів і навіть прото олів лі вання цих хвороб попередні ро и не б -
ло. А відповідно до нових соціальних ініціатив лави держави, цьо оріч
на 25 % мають зрости надбав и для сімей, де вихов ється дитина з ін-
валідністю: для дітей ві ом до 6 ро ів — з 486 до 729 рн, для дітей ві-
ом від 6 до 18 ро ів — з 605 до 907 рн. Ще в 2013 році має збільши-
тися розмір щомісячної соціальної допомо и для дітей-сиріт, дітей, по-
збавлених бать івсь о о пі л вання, я і мають інвалідність і я і вихо-
в ються під опі ою: для дітей ві ом до 6 ро ів — з 1944 до 2838 рн,
ві ом від 6 до 18 ро ів — з 2420 до 3314 рн

У Києві захворюваність на грип 
нижче епідемпорогу
В столиці за одинадцятий алендарний тиждень (11—17 березня

2013 р.) зросла захворюваність на рип. За інформацією Головно о
правління державної санітарно-епідеміоло ічної сл жби міста, за по-
точний період зареєстровано 29 151 хворий на рип та ГРВІ, інтенсив-
ний по азни на 10 тисяч населення с лав 103,6, що нижче епідеміч-
но о поро в 1,7 раз (епідпорі на 11-м тижні — 180,2). Фахівці за-
значають, що порівняно з попереднім тижнем спостері ається зрос-
тання захворюваності на 36 %, повідомили в прес-сл жбі КМДА. За а-
лом з 1 січня до 17 березня вір соло ічній лабораторії міста прове-
дено 313 досліджень зраз ів матеріалів від хворих на рип та ГРВІ ме-
тодом ім нофлюоресцентної мі рос опії, виявлено 17 позитивних ре-
з льтатів респіраторно-синцитиально о вір с . 55 досліджень зраз ів
матеріалів від хворих на рип та ГРВІ б ло зроблено методом поліме-
разно-ланцю ової реа ції та ідентифі овано 22 вір си рип А

Новини медицини

Поради лікаряБоротьба проти туберкульозу —
з учнівської лави
У школі�інтернаті № 20 для вихованців створені всі умови 
для реабілітації та життєтворчості

Головний лі ар
Київсь о о місь о о
центр здоров’я
Отто Стой а

Ос іль и ш ола-інтернат №20 санаторно о тип , то її медична частина добре оснащена необхідним обладнанням для
лі вання основних і с п тніх захворювань, наявних дітей, шляхом меди аментозно о лі вання

Наталія КУЛІШ
“Хрещатик”

У Києві діють 29 ш іл-ін-
тернатів, і тіль и 4 з
них — санаторно о тип . В
за альноосвітній ш олі-ін-
тернаті № 20, що в Шев-
чен івсь ом районі сто-
лиці, навчаються майже
300 вихованців. Вони не з
ч то знають про т бер -
льоз, ос іль и з ним сти -
н лися в своїй родині. То-
м в за ладі створено
особливий режим і більш
важно ставляться до ч-
нів. “Хрещати ” днями
вдалося поб вати в цій
оазі т рботи й творчості —
саме та а атмосфера па-
н є т т. Про це детально
розповіла, остинно по а-
зала приміщення й проде-
монстр вала відео про
життя ш оли в абінеті ін-
тера тивних техноло ій її
дире тор Тамара Захожа.
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Додаток 
до рішення Київської міської ради 

від 28 лютого 2013 року № 63/9120

Тимчасовий порядок передачі (надання) земельних ділянок 
у користування або у власність із земель комунальної власності в місті Києві

Розділ 1. Загальні положення
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому значен+

ні:
витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку — ви+

тяг з Державного земельного кадастру, виданий територіальним органом
Державного агентства земельних ресурсів України на підтвердження дер+
жавної реєстрації земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номе+
ра, складовою частиною якого є кадастровий план земельної ділянки;

витяг з міського земельного кадастру — текстово+графічний витяг з
міського земельного кадастру, що відображає місцезнаходження та межі
об'єктів землеустрою та/або земельних ділянок;

державна реєстрація земельної ділянки — внесення до Державного зе+
мельного кадастру територіальним органом Державного агентства зе+
мельних ресурсів України у місті Києві відомостей про сформовану зе+
мельну ділянку в порядку, встановленому Законом України "Про Держав+
ний земельний кадастр", підтвердженням чого є витяг з Державного зе+
мельного кадастру про земельну ділянку;

дозвіл Київської міської ради на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки — прийняте за результатами розгля+
ду клопотань фізичних та юридичних осіб рішення Київської міської ради
про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відве+
дення земельної ділянки або у встановлених цим порядком випадках до+
ручення Київської міського голови чи заступника міського голови — сек+
ретаря Київради на розроблення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки;

дозвіл Київської міської ради на передачу земельної ділянки в суб+
оренду — рішення Київської міської ради про надання орендарю згоди на
передачу земельної ділянки або її частини в суборенду іншій особі;

дозвільний центр — створений в установленому Законом України "Про
дозвільну систему у сфері господарської діяльності" порядку орган, в яко+
му представники місцевих дозвільних органів та державний адміністратор
діють за принципом організаційної єдності щодо видачі документів до+
звільного характеру, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання до+
кументів дозвільного характеру та який є складовою частиною центру на+
дання адміністративних послуг, що створюється відповідно до Закону
України "Про адміністративні послуги";

електронний файл — електронний файл уніфікованої форми для обмі+
ну інформацією, що містить відомості про результати робіт із землеуст+
рою у форматі та згідно з вимогами, визначеними Порядком ведення
Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 17.10.2012 № 1051 "Про затвердження Порядку ве+
дення Державного земельного кадастру" (далі — Порядок ведення Дер+
жавного земельного кадастру);

зацікавлена особа — фізична або юридична особа, яка має намір одер+
жати земельну ділянку в користування або безоплатно у власність і має на
це право згідно з законодавством України;

згода (дозвіл) Київської міської ради на поділ чи об'єднання земельних
ділянок — доручення міського голови або заступника міського голови —
секретаря Київради на розроблення технічної документації із землеуст+
рою щодо поділу (об'єднання) земельних ділянок, надане на підставі кло+
потання землекористувача про надання дозволу на розроблення доку+
ментації із землеустрою щодо поділу (об'єднання) раніше сформованих
земельних ділянок без зміни їх цільового призначення;

земельна ділянка — частина земної поверхні з установленими межами,
певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами;

витяг з містобудівного кадастру — документ, виданий службою місто+
будівного кадастру Департаменту містобудування та архітектури виконав+
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс+
трації), що містить запитувані споживачем офіційні відомості з містобудів+
ного кадастру, що характеризують чинні на певній території містобудівні
регламенти та інші умови провадження містобудівної діяльності, містобу+
дівні умови та обмеження, а також (у разі наявності) вимоги та обмежен+
ня щодо використання земельних ділянок і розташованих на них об'єктів
нерухомості, викопіювання з містобудівної документації та інші довідкові
відомості з інформаційних ресурсів містобудівного кадастру. Витяг з міс+
тобудівного кадастру надається безкоштовно;

кадастрова справа — справа, сформована на підставі клопотань заці+
кавлених осіб щодо передачі (надання) земельних ділянок та доданих за+
цікавленими особами до клопотань документів, дозволу Київської міської
ради на розроблення документації із землеустрою, містить оригінал роз+
робленої документації із землеустрою з матеріалами її погодження, а та+
кож інші документи щодо передачі (надання) земельної ділянки; реєстра+
ційний номер кадастрової справи є одночасно її реєстраційним номером
у Департаменті земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) (далі — Департамент зе+
мельних ресурсів);

контроль при проведенні землеустрою — здійснення Департаментом
земельних ресурсів контролю за використанням та охороною земель ко+
мунальної власності при проведенні землеустрою щодо відповідності роз+
робленої документації із землеустрою технічній документації з норматив+
ної грошової оцінки земель міста Києва, програмі використання та охоро+
ни земель міста Києва та іншим міським програмам у сфері охорони і ви+
користання земель, затвердженим відповідними рішеннями Київської
міської ради, а також даним міського земельного кадастру;

міський земельний кадастр — електронна база даних, що відображає
черговий стан використання та охорони земель міста на основі автомати+
зованої системи — програмного комплексу "Кадастр" (далі — ПК "Ка+
дастр"), яка ведеться Департаментом земельних ресурсів, зокрема з ме+
тою організації здійснення землеустрою та контролю за використанням і
охороною земель комунальної власності при проведенні землеустрою;

об'єкт землеустрою — земельна ділянка, щодо якої зацікавленій особі
надано дозвіл на розроблення документації із землеустрою, що є підста+
вою для формування нової земельної ділянки, або на підставі якої здій+
снюється передача (надання) земельної ділянки без формування земель+
ної ділянки та зміни її цільового призначення;

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки — вид доку+
ментації із землеустрою, яка складається з текстової і графічної частин та
розробляється у разі формування нової земельної ділянки (крім поділу та
об'єднання) або передачі (надання) земельної ділянки із зміною її цільо+
вого призначення, затверджується рішенням Київської міської ради та ви+
значає місце розташування земельної ділянки, її площу і межі, цільове
призначення і види використання земельної ділянки в межах певної кате+
горії земель, правовий режим та обмеження у використанні земельної ді+
лянки, в тому числі відповідно до містобудівної документації;

реєстрація клопотань (заяв) — реєстрація приймальнею Київради з зе+
мельних питань клопотань про погодження місця розташування об'єкта,
про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою або за+
яв на одержання документа дозвільного характеру в ПК "Кадастр" шляхом
внесення до нього відомостей про зацікавлену особу, що звернулась з
відповідним клопотанням (заявою), про місце розташування, розміри та
межі об'єкта землеустрою, а також присвоєння такому клопотанню (заяві)
і відповідній справі+клопотанню або кадастровій справі реєстраційного
номера та присвоєння реєстраційно+облікового коду об'єкта землеуст+
рою в ПК "Кадастр";

справа+клопотання — справа, сформована на підставі клопотання заці+
кавленої особи про надання дозволу на розроблення документації із зем+
леустрою, містить дозвіл Київської міської ради на розроблення докумен+
тації із землеустрою, реєстраційний номер справи+клопотання є одночас+
но її реєстраційним номером у Департаменті земельних ресурсів;

технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлен+
ня) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) — вид документації із
землеустрою, яка складається з текстової і графічної частин та розроб+
ляється у разі передачі (надання) в користування (власність) сформованої
земельної ділянки без зміни її цільового призначення;

технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж части+
ни земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди,— вид доку+
ментації із землеустрою, яка складається з текстової і графічної частин та
розробляється з метою одержання орендарем згоди Київської міської ра+
ди на передачу частини земельної ділянки в суборенду іншій особі і ви+
значає встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюєть+
ся право суборенди;

технічна документація із землеустрою щодо поділу (об'єднання) зе+
мельних ділянок — вид документації із землеустрою, яка складається з
текстової і графічної частин та розробляється у разі формування нової зе+
мельної ділянки шляхом поділу чи об'єднання землекористувачем раніше
сформованих земельних ділянок, що перебувають в його користуванні,
без зміни їх цільового призначення;

технічне забезпечення ПК "Кадастр" — технічне і технологічне супрово+
дження ПК "Кадастр", в тому числі перевірка електронного файлу на від+
повідність документації із землеустрою в паперовій формі даним місько+
го земельного кадастру, а також формування інформації в електронному
вигляді з метою включення до міського земельного кадастру для органі+
зації і здійснення контролю за використанням та охороною земель кому+
нальної власності при проведенні землеустрою, підготовка та видача ви+
тягів з міського земельного кадастру;

формування земельної ділянки — визначення на підставі проекту зем+
леустрою щодо відведення земельної ділянки або технічної документації
із землеустрою щодо поділу (об'єднання) земельних ділянок площі, меж
та цільового призначення (крім поділу чи об'єднання), правового режиму,
в тому числі видів її використання і обмежень у використанні земельної
ділянки та здійснення її державної реєстрації.

Стаття 2. Завдання та сфера дії Тимчасового порядку передачі (надан+
ня) земельних ділянок у користування або у власність із земель комуналь+
ної власності в місті Києві

1. Тимчасовий порядок передачі (надання) земельних ділянок у корис+
тування або у власність із земель комунальної власності в місті Києві (да+
лі — Порядок) з метою вирішення питань реалізації права на землю фізич+
ними та юридичними особами визначає загальні положення і встановлює
особливості та процедуру надання в постійне користування, передачі в
оренду та у власність земельних ділянок із земель комунальної власності
територіальної громади міста Києва, процедуру поділу чи об'єднання зе+
мельних ділянок комунальної власності, передачі в суборенду та поно+
влення договорів оренди земельних ділянок комунальної власності, а та+
кож визначає засади організації здійснення землеустрою, організації і
здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної
власності при проведенні землеустрою, координації діяльності місцевих
органів земельних ресурсів.

2. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Конституції України,
Земельного кодексу України, Лісового кодексу України, Водного кодексу
України, законів України "Про оренду землі", "Про Державний земельний
кадастр", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України що+
до розмежування земель державної та комунальної власності", "Про зем+
леустрій", "Про оцінку земель", "Про державну експертизу землевпоряд+
ної документації", "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень", "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про
внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обмежень" та інших законодавчих актів
України", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою
та землеоціночних робіт", "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо вдосконалення процедури відведення земельних ді+
лянок та зміни їх цільового призначення", "Про відчуження земельних ді+
лянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які пере+
бувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів су+
спільної необхідності", "Про передачу об'єктів права державної та кому+
нальної власності", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяль+
ності", "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господар+
ської діяльності", "Про адміністративні послуги", "Про захист персональ+
них даних", "Про столицю України — місто+герой Київ", "Про місцеве са+
моврядування в Україні".

3. Дія цього Порядку поширюється на випадки надання (передачі) Ки+
ївською міською радою земельних ділянок із земель комунальної власно+
сті:

а) в постійне користування:
підприємствам, установам та організаціям, що належать до комуналь+

ної власності, а також підприємствам, установам та організаціям, що на+
лежать до державної власності, з одночасною передачею земельних діля+
нок комунальної власності у державну власність;

громадським організаціям інвалідів України, їх підприємствам (об'єд+
нанням), установам та організаціям;

релігійним організаціям України, статути (положення) яких зареєстро+
вано у встановленому законом порядку, виключно для будівництва і об+
слуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення
їхньої діяльності;

публічному акціонерному товариству залізничного транспорту загаль+
ного користування, утвореному відповідно до Закону України "Про осо+
бливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного
транспорту загального користування";

підприємствам, установам і організаціям, які здійснюють управління
багатоквартирними житловими будинками та належними до них будівля+
ми і спорудами державної або комунальної власності;

іншим суб'єктам земельних відносин у випадках, встановлених зако+
ном;

б) в оренду без проведення земельних торгів у разі:
розташування на земельних ділянках об'єктів нерухомого майна (буді+

вель, споруд), що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб;
використання земельних ділянок для потреб, пов'язаних з користуван+

ням надрами, та спеціального водокористування відповідно до отриманих
спеціальних дозволів (ліцензій);

використання релігійними організаціями, які легалізовані в Україні, зе+
мельних ділянок під культовими будівлями;

будівництва об'єктів, що в повному обсязі здійснюється за кошти дер+
жавного та місцевих бюджетів;

надання земельних ділянок державним та комунальним підприєм+
ствам, бюджетним установам, а також господарським товариствам, у ста+
тутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, па+
їв) перевищує 60 відсотків;

надання земельних ділянок підприємствам, установам і громадським
організаціям у сфері культури і мистецтв (у тому числі національним твор+
чим спілкам та їх членам) під творчі майстерні;

надання земельних ділянок в оренду для реконструкції кварталів заста+
рілої забудови, для будівництва соціального та доступного житла, якщо
конкурс на його будівництво вже проведено;

розміщення іноземних дипломатичних представництв та консульських
установ, представництв міжнародних організацій згідно з міжнародними
договорами України;

надання земельної ділянки, викупленої для суспільних потреб чи при+
мусово відчуженої з мотивів суспільної необхідності, для забезпечення
таких потреб;

надання земельних ділянок для потреб приватного партнера в рамках
державно+приватного партнерства відповідно до закону;

надання земельної ділянки замість (взамін) викупленої для суспільних
потреб чи примусово відчуженої з мотивів суспільної необхідності та по+
вернення такої земельної ділянки колишньому власнику чи його спадко+
ємцю (правонаступнику), у разі якщо така потреба відпала;

будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транс+
портної, енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього гос+
подарства (крім об'єктів дорожнього сервісу);

створення озеленених територій загального користування;
будівництва об'єктів забезпечення життєдіяльності населених пунктів

(сміттєпереробних об'єктів, очисних споруд, котелень, кладовищ, проти+
ерозійних, протизсувних і протиселевих споруд);

передачі громадянам земельних ділянок для ведення садівництва, бу+
дівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд (присадибна ділянка), індивідуального дачного будівництва, бу+
дівництва індивідуальних гаражів;

надання земельних ділянок особам взамін тих, що були викуплені
(примусово відчужені) для суспільних потреб чи з мотивів суспільної не+
обхідності за рішенням органів державної влади та органів місцевого са+
моврядування;

розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської
продукції;

поновлення договорів оренди землі;
використання земельних ділянок для здійснення концесійної діяльності;
передачі в оренду, концесію майнових комплексів або нерухомого

майна, розташованого на земельних ділянках комунальної власності;
надання в оренду земельних ділянок індустріальних парків керівним

компаніям цих індустріальних парків;
в інших випадках, визначених законом;
в) безоплатно у власність громадянам, а також у разі приватизації зе+

мельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для:
будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських бу+

дівель і споруд (присадибні ділянки);
будівництва індивідуальних гаражів; індивідуального дачного будівниц+

тва; ведення садівництва;
г) безоплатно у власність юридичним особам:
житлово+будівельним (житловим) та гаражно+будівельним кооперати+

вам для житлового і гаражного будівництва;
садівницьким товариствам земель загального користування (земельні

ділянки, зайняті захисними смугами, дорогами, проїздами, будівлями і
спорудами та іншими об'єктами загального користування);

дачним кооперативам земель загального користування (земельні ді+
лянки, зайняті захисними смугами, дорогами, проїздами, будівлями і
спорудами загального користування);

об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків для експлуата+
ції і обслуговування розташованих на земельних ділянках багатоквартир+
них житлових будинків, а також будівель, споруд та прибудинкової тери+
торії, що належать їм;

в інших випадках, визначених законодавством.
4. Земельні ділянки, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об'єк+

ти нерухомого майна, що перебувають у комунальній власності, передаю+
ться підприємствам, установам та організаціям, що належать до кому+
нальної власності, лише на праві постійного користування, якщо інше не
передбачено законодавством.

Земельні ділянки, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об'єкти
нерухомого майна, що передані з комунальної власності до державної
власності, передаються підприємствам, установам та організаціям, що
належать до державної власності, на праві постійного користування з од+
ночасною передачею земельної ділянки комунальної власності у держав+
ну власність, якщо інше не передбачено законодавством.

5. Клопотання про погодження місця розташування об'єкта, про надан+
ня дозволу на розроблення документації із землеустрою (проекту земле+
устрою щодо відведення земельної ділянки або технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки),
крім клопотань громадян щодо передачі земельних ділянок в оренду або
безоплатно у власність у межах норм безоплатної передачі (приватизації)
земельних ділянок, якщо інше не передбачено цим Порядком, подаються
до Київської міської ради через приймальню Київської міської ради з зе+
мельних питань (далі — приймальня Київради з земельних питань).

6. Реєстрацію клопотань, зазначених у пункті 5 цієї статті, формування
відповідних справ+клопотань та реєстрацію їх передачі до Київської місь+
кої ради приймальня Київради з земельних питань здійснює за допомо+
гою технічних засобів ПК "Кадастр".

7. Матеріально+технічне забезпечення приймальні Київради з земель+
них питань покладається на Департамент земельних ресурсів.

8. Технічне забезпечення ПК "Кадастр" здійснює комунальне підпри+
ємство, підпорядковане Департаменту земельних ресурсів.

9. Заяви суб'єктів господарювання на одержання документів дозвіль+
ного характеру (рішення Київської міської ради про передачу у власність,
надання у постійне користування або в оренду земельних ділянок) пода+
ються до Київської міської ради за формою, встановленою Кабінетом Мі+
ністрів України, через дозвільний центр, який є складовою частиною цен+
тру надання адміністративних послуг (далі — Дозвільний центр),

10. Дозвільний центр у день реєстрації заяви на одержання документів
дозвільного характеру або протягом наступного робочого дня передає за+
яву з доданими до неї документами до секретаріату Київської міської ради.

11. Режим забудови територій, визначених для містобудівних потреб,
встановлюється у генеральному плані міста, планах зонування та деталь+
них планах територій.

12. Режим забудови територій, визначених для містобудівних потреб,
обов'язковий для врахування під час розроблення документації із земле+
устрою.

13. Зміна цільового призначення земельної ділянки, яка не відповідає
плану зонування території та/або детальному плану території, заборо+
няється, якщо інше не передбачено законодавством.

14. У разі відсутності плану зонування або детального плану території,
затвердженого відповідно до вимог Закону України "Про регулювання
містобудівної діяльності", передача (надання) земельних ділянок із зе+
мель комунальної власності у власність чи користування фізичним та
юридичним особам для містобудівних потреб забороняється, якщо інше
не передбачено законодавством.

15. У разі набуття зацікавленою особою права власності на житловий
будинок, будівлю або споруду, розміщені на земельній ділянці, яка пере+
буває в користуванні іншої особи, оформлення прав на відповідну зе+
мельну ділянку здійснюється з урахуванням положень статей 79+1, 116,
120 Земельного кодексу України.

Стаття 3. Підстави для передачі (надання) земельних ділянок у корис+
тування

1. Передача земельних ділянок в оренду або надання їх у постійне ко+
ристування здійснюється відповідно до рішення Київської міської ради,
яке приймається на підставі відповідної документації із землеустрою.

2. Передача земельних ділянок в оренду або надання їх у постійне ко+
ристування на підставі проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки здійснюється у разі формування нової земельної ділянки (крім по+
ділу та об'єднання) або передачі (надання) земельної ділянки із зміною її
цільового призначення.

3. Передача земельних ділянок в оренду або надання їх у постійне ко+
ристування на підставі технічної документації із землеустрою щодо вста+
новлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
здійснюється у разі передачі (надання) в користування сформованої зе+
мельної ділянки без зміни її цільового призначення.

4. Передача земельних ділянок в оренду або надання їх у постійне ко+
ристування на підставі технічної документації із землеустрою щодо поді+
лу чи об'єднання земельних ділянок здійснюється у разі формування но+
вих земельних ділянок шляхом поділу чи об'єднання землекористувачем
раніше сформованих земельних ділянок, які перебувають в його користу+
ванні.

5. Передача орендарем частини земельної ділянки в суборенду здій+
снюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встанов+
лення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суб+
оренди.

6. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, технічна
документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж зе+
мельної ділянки в натурі (на місцевості) для її передачі в оренду або на+
дання її в постійне користування розробляється на підставі дозволу Київ+
ської міської ради на розроблення документації із землеустрою, крім ви+
падків коли відповідно до законодавства та цього Порядку одержання до+
зволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо вста+
новлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) не
вимагається.

7. Технічна документація із землеустрою щодо поділу чи об'єднання
земельних ділянок розробляється на підставі згоди (дозволу) Київської
міської ради на поділ чи об'єднання земельних ділянок.

8. На розроблення технічної документації із землеустрою щодо вста+
новлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суб+
оренди, дозвіл Київської міської ради не вимагається.

Стаття 4. Підстави для безоплатної передачі земельних ділянок у влас+
ність юридичним особам або громадянам

1. Передача земельних ділянок безоплатно у власність юридичним
особам або громадянам здійснюється рішенням Київської міської ради,
яке приймається на підставі відповідної документації із землеустрою, а у
разі приватизації громадянами земельних ділянок, які перебувають у їх
користуванні,— на підставі технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцево+
сті) (при приватизації земельної ділянки, на якій розташований житловий
будинок, право власності на який зареєстровано, після присвоєння такій
земельні ділянці кадастрового номера) або на підставі технічних матері+
алів та документів, що підтверджують розмір земельної ділянки (при при+
ватизації земельної ділянки, право користування якою посвідчено дер+
жавним актом на право постійного користування або договором оренди
землі).

2. Передача земельних ділянок безоплатно у власність здійснюється у
разі: приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні гро+
мадян; 

безоплатної передачі громадянам земельних ділянок у межах, визна+
чених законодавством норм безоплатної передачі земельних ділянок гро+
мадянам;

безоплатної передачі житлово+будівельним (житловим) та гаражно+бу+
дівельним кооперативам, садівницьким товариствам, дачним кооперати+
вам та об'єднанням співвласників багатоквартирного житлового будинку
у передбачених законодавством випадках;

в інших випадках, передбачених законодавством.
3. Передача земельних ділянок безоплатно у власність на підставі про+

екту землеустрою щодо відведення земельної ділянки здійснюється у ви+
падках, передбачених пунктом 2 статті 3 та відповідно до розділу 4 цього
Порядку.

4. Передача земельних ділянок безоплатно у власність на підставі тех+
нічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) здійснюється у випадках, пе+
редбачених пунктом 3 статті 3 та відповідно до розділу 5 цього Порядку.

5. Приватизація земельних ділянок, які перебувають в користуванні
громадян, на підставі технічної документації із землеустрою щодо вста+
новлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
або на підставі технічних матеріалів та документів, що підтверджують роз+
мір земельної ділянки, здійснюється відповідно до розділу 8 цього Поряд+
ку.

Розділ 2. Порядок отримання дозволу Київської міської ради на роз+
роблення документації із землеустрою

Стаття 5. Подання клопотання про надання дозволу на розроблення
документації із землеустрою

1. Зацікавлена особа, яка має намір одержати земельну ділянку в ко+
ристування або у власність, звертається до Київської міської ради через
приймальню Київради з земельних питань (крім громадян, які подають
клопотання про передачу земельної ділянки у власність для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), ведення садівництва, індивідуального дачного та
гаражного будівництва або про надання дозволу на розроблення доку+
ментації із землеустрою з метою одержання земельних ділянок для за+
значених цілей в оренду) із клопотанням про надання дозволу на розроб+
лення документації із землеустрою.

2. До клопотання про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою додаються:

викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали
в масштабі не менше 1:2000, на яких зазначено бажане місце розташу+
вання та розмір земельної ділянки;

витяг з містобудівного кадастру;
витяг з міського земельного кадастру;
нотаріально посвідчена письмова згода землекористувача на вилу+

чення земельної ділянки чи її частини при формуванні нової земельної
ділянки (у разі необхідності вилучення земельної ділянки) або припи+
нення права користування земельною ділянкою чи її частиною при фор+
муванні нової земельної ділянки (у разі добровільної відмови від права
користування земельною ділянкою) із зазначенням розмірів передбаче+
ної для вилучення (припинення права користування) земельної ділянки
та умов її вилучення, а також документи, що посвідчують правонаступ+
ництво землекористувача (якщо таке було), або у разі ненадання чи від+
мови у наданні такої згоди — рішення суду про вирішення цього питан+
ня. У разі подання клопотання про надання дозволу на розроблення до+
кументації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для екс+
плуатації та обслуговування існуючих будівель чи споруд, відповідно до
статті 120 Земельного кодексу України, за рахунок земельної ділянки
або частини земельної ділянки, яка була відведена уповноваженим ор+
ганом до 1991 року та на яку на момент подання клопотання документ,
що посвідчує право користування, не оформлений та не зареєстрова+
ний, нотаріально посвідчена згода не вимагається. У разі подання кло+
потання про виготовлення документації із землеустрою особою, яка на+
була право власності на житловий будинок, будівлю або споруду на та+
кій земельній ділянці, відповідно до статті 120 Земельного кодексу
України, нотаріально посвідчена письмова згода землекористувача на
вилучення земельної ділянки чи її частини, необхідної для експлуатації
та обслуговування набутого житлового будинку, будівлі або споруди, не
вимагається;

нотаріально посвідчена згода на поділ чи об'єднання земельної ділян+
ки заставодержателів, інших користувачів земельної ділянки, якщо такі є
(у разі подачі клопотання щодо поділу чи об'єднання земельних ділянок);

нотаріально посвідчені копії документів щодо правового статусу об'єк+
тів нерухомого майна (будівель, споруд) та копія матеріалів технічної ін+
вентаризації об'єктів нерухомого майна, якщо такі розташовані на зе+
мельній ділянці;

копії рішень уповноважених органів про передачу земельної ділянки в
користування (у разі подачі клопотання щодо земельної ділянки, яка на+
давалась в користування до 15.03.1991 — до введення в дію Земельного
кодексу Української РСР) або довідка Департаменту містобудування та ар+
хітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) про відсутність в архіві документів щодо відве+
дення відповідної земельної ділянки (крім подачі клопотання щодо поділу
чи об'єднання земельних ділянок або щодо передачі сформованої зе+
мельної ділянки без зміни її цільового призначення);

копії документів, що посвідчують право на земельну ділянку (за наяв+
ності, а у разі подачі клопотання щодо поділу чи об'єднання земельних ді+
лянок або щодо передачі сформованої земельної ділянки — обов'язково);

засвідчені печаткою та підписом керівника зацікавленої особи копії ус+
тановчих документів (для юридичних осіб), витяг з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб+підприємців (для юридичних
осіб, фізичних осіб+підприємців), копія реєстраційного номера облікової
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картки платника податку (крім громадян України, які через свої релігійні
або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно
повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в
паспорті громадянина України) (для фізичних осіб+підприємців), а для
громадянина — копія документа, що посвідчує особу, та копія реєстрацій+
ного номера облікової картки платника податку (крім громадян України,
які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікацій+
ного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної
влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);

довіреність або засвідчена в установленому порядку її копія, на підста+
ві якої інтереси заявника представляє його уповноважена особа (у разі як+
що клопотання подається представником).

2.1. До згоди землекористувача на вилучення чи припинення права ко+
ристування земельною ділянкою або до клопотання щодо поділу чи об'єд+
нання земельних ділянок, а також у разі передачі сформованої земельної
ділянки без зміни її цільового призначення додаються:

а) у разі виникнення права користування земельною ділянкою до
01.01.2013 — копія документа, що посвідчує право користування земель+
ною ділянкою, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну
ділянку;

б) у разі виникнення права користування земельною ділянкою після
01.01.2013 — копії документів, що посвідчують оформлення та реєстра+
цію права користування земельною ділянкою, витяг з Державного зе+
мельного кадастру про земельну ділянку, витяг з Державного реєстру ре+
чових прав на нерухоме майно про реєстрацію права користування зе+
мельною ділянкою.

3. У разі невідповідності клопотання про надання дозволу на розроб+
лення документації із землеустрою та складу доданих до нього докумен+
тів вимогам цього Порядку клопотання не приймається.

4. Приймальня Київради з земельних питань у день реєстрації клопо+
тання про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою
або протягом наступного робочого дня передає це клопотання з додани+
ми до нього документами, сформованими у справу+клопотання, до секре+
таріату Київської міської ради.

5. Секретаріат Київської міської ради разом з дорученням (резолю+
цією) Київського міського голови або заступника міського голови — сек+
ретаря Київради у день надходження клопотання про надання дозволу на
розроблення документації із землеустрою або протягом наступного робо+
чого дня надсилає його через приймальню Київради з земельних питань
до Департаменту земельних ресурсів.

6. У випадку надходження до Департаменту земельних ресурсів клопо+
тання про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою
з доданими документами, які не відповідають складу та змісту докумен+
тів, встановлених цією статтею, або не дають можливості розглядати кло+
потання по суті (подано недостатньо відомостей та документів щодо пра+
вового статусу майна, розташованого на земельній ділянці, графічні ма+
теріали не відповідають вимогам цієї статті), Департамент земельних ре+
сурсів через приймальню Київради з земельних питань повертає їх заці+
кавленій особі на доопрацювання.

У випадку повернення клопотання Департамент земельних ресурсів
письмово зазначає підстави такого повернення. Після усунення зацікав+
леною особою зазначених Департаментом земельних ресурсів недоліків,
повторне повернення клопотання не допускається.

7. У разі подачі клопотання про надання дозволу на розроблення доку+
ментації із землеустрою з метою зміни цільового призначення земельної
ділянки та/або будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставра+
ція, капітальний ремонт) об'єктів будівництва (будинки, будівлі, споруди
будь+якого призначення, їх комплекси, лінійні об'єкти інженерно+транс+
портної інфраструктури та інші об'єкти) Департамент земельних ресурсів
надсилає клопотання з доданими до нього документами до Департамен+
ту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ра+
ди (Київської міської державної адміністрації) (далі — Департамент місто+
будування та архітектури), який у триденний термін надає Департаменту
земельних ресурсів висновок щодо відповідності заявленої ініціативи міс+
тобудівній документації або ситуації, а також щодо наявних містобудівних
умов і обмежень.

Стаття 6. Надання дозволу Київської міської ради на розроблення до+
кументації із землеустрою

1. Реєстраційний номер справи+клопотання про надання дозволу на
розроблення документації із землеустрою є одночасно реєстраційним но+
мером відповідного клопотання в Департаменті земельних ресурсів.

2. Департамент містобудування та архітектури розглядає клопотання
про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою протя+
гом трьох робочих днів та надсилає до Департаменту земельних ресурсів
свій висновок щодо відповідності заявленої ініціативи містобудівній доку+
ментації або ситуації, а також щодо наявних містобудівних умов і обме+
жень, що мають бути враховані при розробленні документації із землеуст+
рою.

3. Департамент земельних ресурсів за результатами опрацювання кло+
потання про надання дозволу на розроблення документації із землеуст+
рою, а також висновку Департаменту містобудування та архітектури щодо
відповідності заявленої ініціативи містобудівній документації або ситуації
та щодо наявних містобудівних умов і обмежень, який надається у випад+
ках, передбачених цим Порядком, розробляє проект рішення Київської
міської ради про надання дозволу на розроблення відповідної документа+
ції із землеустрою із зазначенням орієнтовного розміру та меж земельної
ділянки (або проект рішення про відмову у наданні такого дозволу), який
розглядається Київською міською радою в порядку, встановленому Регла+
ментом Київської міської ради, та у строк, встановлений законодавством.

4. Рішення Київської міської ради про надання дозволу на розроблен+
ня документації із землеустрою з метою зміни цільового призначення зе+
мельної ділянки приймається за результатами розгляду клопотань заці+
кавлених осіб, які в установленому законодавством України порядку
оформили та зареєстрували право користування на цю земельну ділянку.

5. Підставами для відмови у наданні дозволу на розроблення докумен+
тації із землеустрою можуть бути невідповідність ініціативи (місця розта+
шування) земельної ділянки вимогам законів, прийнятих відповідно до
них нормативно+правових актів, а також Генеральному плану міста Києва,
іншій містобудівній документації, схемам землеустрою і техніко+економіч+
ним обґрунтуванням використання та охорони земель міста Києва, проек+
там землеустрою щодо впорядкування території міста Києва, затвердже+
ним у встановленому законодавством порядку; подання зацікавленою
особою неповного складу пакета документів, необхідних для одержання
дозволу на розроблення документації із землеустрою, виявлення в доку+
ментах, поданих зацікавленою особою, недостовірних відомостей та інші
підстави, встановлені законом.

Забороняється відмова у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок, місце розташування
об'єктів на яких погоджено згідно із статтею 151 Земельного кодексу
України.

6. Дозвіл Київської міської ради на розроблення документації із земле+
устрою або відмова в наданні такого дозволу видається секретаріатом Ки+
ївської міської ради зацікавленій особі або її уповноваженому представ+
нику.

7. Копія дозволу Київської міської ради на розроблення документації із
землеустрою або відмови в наданні такого дозволу разом із відповідною
справою+клопотанням передається до Департаменту земельних ресурсів,
а копія такого дозволу секретаріатом Київської міської ради надсилається
Департаменту містобудування та архітектури.

8. Дозвіл Київської міської ради на розроблення документації із земле+
устрою не гарантує позитивного рішення Київської міської ради з питан+
ня передачі (надання) земельної ділянки. В дозволі відповідно до вимог
законодавства України можуть бути зазначені попередні умови передачі
(надання) земельної ділянки.

Розділ 3. Погодження місця розташування об'єкта на земельній ділянці
Стаття 7. Подання клопотання про погодження місця розташування

об'єкта
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 необхідності з метою
погодження місця розташування об'єкта звертаються до Київської міської
ради з клопотанням про погодження місця розташування об'єкта через
приймальню Київради з земельних питань для погодження місця розта+
шування таких об'єктів:

будівництво, капітальний ремонт, реконструкція та обслуговування лі+
нійних об'єктів та об'єктів транспортної і енергетичної інфраструктури,
пов'язаних з обслуговуванням територіальної громади міста Києва (доріг,
мостів, естакад, газо+ та водопроводів, ліній електропередачі, зв'язку,
аеропортів, нафтових та газових терміналів, електростанцій), та об'єктів,
необхідних для їх експлуатації;

розташування об'єктів природно+заповідного фонду місцевого значення;
створення міських парків, будівництво дошкільних навчальних закла+

дів, майданчиків відпочинку, стадіонів та кладовищ;
для розміщення інших об'єктів у встановлених законодавством випадках.
Погодження місця розташування об'єкта для викупу земельних діля+

нок, що допускають можливість їх примусового відчуження з мотивів су+
спільної необхідності за рішенням суду, здійснюється виключно під роз+
міщення:

лінійних об'єктів та об'єктів транспортної і енергетичної інфраструкту+
ри, пов'язаних з обслуговуванням територіальної громади міста Києва
(доріг, мостів, естакад, магістральних трубопроводів, ліній електропере+
дачі, аеропортів, нафтових і газових терміналів, електростанцій) та об'єк+
тів, необхідних для їх експлуатації;

об'єктів природно+заповідного фонду місцевого значення, кладовищ;
інших об'єктів у встановлених законодавством випадках.
2. До клопотання про погодження місця розташування об'єкта додаю+

ться:
матеріали обґрунтування необхідності викупу та/або відведення зе+

мельної ділянки;
викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали

в масштабі не менше 1:2000, на яких зазначено бажане місце розташу+
вання та орієнтовний розмір земельної ділянки,

витяг з містобудівного кадастру;
витяг з міського земельного кадастру;
документи щодо правового статусу об'єктів нерухомого майна (буді+

вель, споруд) — у разі розташування таких на землях комунальної власно+
сті у випадку якщо місце розташування об'єкта, крім земель приватної
власності, також погоджується на землях комунальної власності;

нотаріально засвідчена письмова згода власника земельної ділянки
(землекористувача) на викуп земельної ділянки (її частини) (крім викупу
земельної ділянки (її частини) з підстав, що допускають можливість її при+
мусового відчуження з мотивів суспільної необхідності) із зазначенням
розмірів передбаченої для викупу земельної ділянки та умов її викупу;

засвідчені печаткою та підписом керівника зацікавленої особи копії ус+
тановчих документів (для юридичних осіб), витяг з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб+підприємців (для юридичних
осіб, фізичних осіб+підприємців), копія реєстраційного номера облікової
картки платника податку (крім громадян України, які через свої релігійні
або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно
повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в
паспорті громадянина України) (для фізичних осіб+підприємців);

довіреність або засвідчена в установленому порядку її копія, на підста+
ві якої інтереси заявника представляє його уповноважена особа (у разі як+
що клопотання подається представником).

2.1. До згоди власника земельної ділянки на її викуп додаються:
а) у разі виникнення права власності на земельну ділянку до

01.01.2013 — копія документа, що посвідчує право власності на земель+
ну ділянку, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ді+
лянку;

б) у разі виникнення права власності на земельну ділянку після
01.01.2013 — копії документів, що посвідчують оформлення та реєстра+
цію права власності на земельну ділянку, витяг з Державного земельного
кадастру про земельну ділянку, витяг з Державного реєстру речових прав
на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку;

в) у разі якщо на земельній ділянці розташовані об'єкти нерухомого
майна (будівлі, споруди) — документи щодо правового статусу об'єктів
нерухомого майна, розташованих на земельній ділянці, що підтверджу+
ють в установленому законодавством порядку оформлення та реєстрацію
права власності на таке нерухоме майно, а також копія матеріалів техніч+
ної інвентаризації об'єктів нерухомого майна.

3. У разі невідповідності клопотання про погодження місця розташу+
вання об'єкта та складу доданих до нього документів вимогам цього По+
рядку клопотання не приймається.

4. Приймальня Київради з земельних питань у день реєстрації клопо+
тання про погодження місця розташування об'єкта або протягом наступ+
ного робочого дня передає це клопотання з доданими до нього докумен+
тами, сформованими у справу+клопотання, до секретаріату Київської
міської ради.

5. У разі викупу земельних ділянок під об'єкти містобудування, розмі+
щення яких визначено містобудівною або землевпорядною документа+
цією (Генеральний план міста Києва, детальні плани території, інша міс+
тобудівна документація, техніко+економічні обґрунтування використання
та охорони земель міста Києва, проекти землеустрою щодо впорядкуван+
ня території міста Києва тощо), погодження місця розташування об'єкта
не проводиться.

Стаття 8. Розгляд клопотань про погодження місця розташування об'єкта
1. Секретаріат Київської міської ради разом з дорученням (резолю+

цією) Київського міського голови або заступника міського голови — сек+
ретаря Київради у день надходження клопотання про погодження місця
розташування об'єкта або протягом наступного робочого дня надсилає
його через приймальню Київради з земельних питань до Департаменту
земельних ресурсів для організації його розгляду територіальним орга+
ном Державного агентства земельних ресурсів України у місті Києві (да+
лі — Територіальний орган земельних ресурсів) та Департаментом місто+
будування та архітектури.

2. Департамент земельних ресурсів протягом п'яти днів з дня надхо+
дження клопотання про погодження місця розташування об'єкта надсилає
його копію і копії додатків до нього Територіальному органу земельних
ресурсів і Департаменту містобудування та архітектури, які протягом де+
сяти днів з дня одержання копії клопотання надають Київській міській ра+
ді висновок про погодження місця розташування об'єкта або відмову в та+
кому погодженні, який із супровідним листом надсилається на адресу Де+
партаменту земельних ресурсів.

3. Департамент земельних ресурсів на підставі висновків Територіаль+
ного органу земельних ресурсів і Департаменту містобудування та архі+
тектури готує проект рішення Київської міської ради про погодження міс+
ця розташування об'єкта або про відмову в такому погодженні.

4. У разі якщо викуп земельних ділянок проводиться за погодженням з
Верховною Радою України, Департамент земельних ресурсів готує висно+
вок щодо можливості погодження місця розташування об'єкта та проект
листа від імені Київської міської ради за підписом Київського міського го+
лови або заступника міського голови — секретаря Київради про подання
матеріалів погодження місця розташування об'єкта до Кабінету Міністрів
України для їх розгляду і подання до Верховної Ради України для прийнят+
тя відповідного рішення.

5. У рішенні Київської міської ради про погодження місця розташуван+
ня земельної ділянки зазначається кадастровий номер земельної ділянки,
у зв'язку з викупом якої погоджується місце розташування об'єкта.

6. Рішення про погодження місця розташування об'єкта з одночасним
наданням дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведен+
ня земельної ділянки приймається Київською міською радою в порядку,
встановленому Регламентом Київської міської ради, та у строки, встанов+
лені законодавством.

7. У разі якщо викуп земельних ділянок проводиться за погодженням з
Верховною Радою України, рішення про погодження місця розташування
об'єкта з одночасним наданням дозволу на розроблення проекту земле+
устрою щодо відведення земельної ділянки приймається Київською місь+
кою радою після отримання рішення Верховної Ради України про пого+
дження місця розташування об'єкта.

8. Рішення Київської міської ради про погодження місця розташування
об'єкта і надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки або відмова в такому погодженні і наданні
такого дозволу видається секретаріатом Київської міської ради зацікавле+
ній особі або її уповноваженому представнику.

9. Копія рішення Київської міської ради про погодження місця розта+
шування об'єкта і надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки або відмова в такому погодженні і на+
данні такого дозволу разом із відповідною справою+клопотанням пере+
дається до Департаменту земельних ресурсів, а копія такого рішення над+

силається Секретаріатом Київської міської ради до Департаменту місто+
будування та архітектури.

Розділ 4. Порядок передачі (надання) земельної ділянки на підставі
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та здійснення
контролю за використанням і охороною земель при проведенні землеуст+
рою

Стаття 9. Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земель+
ної ділянки

1. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розроб+
ляється на підставі дозволу на його розроблення.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розроб+
ляється за замовленням зацікавленої особи виконавцем робіт із земле+
устрою, який відповідно до законодавства є розробником документації із
землеустрою.

3. Умови і строки розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки визначаються договором, укладеним між зацікавленою
особою і розробником документації із землеустрою, а строк розроблення
проекту землеустрою не має перевищувати встановленого законодав+
ством максимального строку складання документації із землеустрою.

4. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляє+
ться відповідно до вимог, визначених законодавством та цим Порядком.

5. При визначенні меж та розмірів об'єкта землеустрою під час роз+
роблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки роз+
робник такого проекту, якщо інше не визначено умовами договору між за+
цікавленою особою та розробником, з метою здійснення контролю за ви+
користанням і охороною земель комунальної власності територіальної
громади міста Києва узгоджує проектні межі та розмір земельної ділянки
з Департаментом земельних ресурсів шляхом проставлення відповідної
відмітки на матеріалах геодезичних вишукувань та землевпорядного про+
ектування.

6. При виконанні робіт із розробки проекту землеустрою щодо відве+
дення земельної ділянки в частині встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) допускається збільшення меж земельної ділянки та
її площі не більше ніж на 50 кв. м у порівнянні з дозволом Київської місь+
кої ради.

7. Зміна цільового призначення земельних ділянок приватної власності
здійснюється за ініціативою власників земельних ділянок, а проект зем+
леустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільо+
ве призначення якої власник має намір змінити, розробляється на замов+
лення власника земельної ділянки без надання Київською міською радою
дозволу на його розроблення.

Стаття 10. Погодження проекту землеустрою щодо відведення земель+
ної ділянки

1. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ді+
лянки з дотриманням вимог законів України "Про дозвільну систему у
сфері господарської діяльності" та "Про адміністративні послуги" пого+
джується в порядку та органами, встановленими статтею 186+1 Земель+
ного кодексу України.

2. У разі якщо проект землеустрою щодо відведення земельної ділян+
ки підлягає обов'язковій державній експертизі землевпорядної докумен+
тації, погоджений проект з дотриманням вимог законів України "Про до+
звільну систему у сфері господарської діяльності" та "Про адміністратив+
ні послуги" подається зацікавленою особою або розробником документа+
ції із землеустрою до Державного агентства земельних ресурсів України
або його територіального органу в місті Києві для здійснення такої екс+
пертизи.

3. Зацікавлена особа має право ініціювати проведення добровільної
державної експертизи проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки.

4. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної
власності, цільове призначення якої власник має намір змінити, пого+
джується в порядку, встановленому статтями 20, 186+1 Земельного ко+
дексу України та розглядається відповідно до розділу 4 цього Порядку.

Стаття 11. Державна реєстрація земельної ділянки
1. Земельна ділянка сформована на підставі розробленого та погодже+

ного проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки підлягає
державній реєстрації.

Стаття 12. Здійснення заходів щодо державної реєстрації права кому+
нальної власності на земельну ділянку територіальної громади

1. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ді+
лянки після державної реєстрації земельної ділянки розробник докумен+
тації із землеустрою від імені зацікавленої особи, якщо інше не встанов+
лено договором, подає до Департаменту земельних ресурсів із:

заявою про вжиття заходів для реєстрації права комунальної власності
на земельну ділянку територіальної громади міста Києва;

оригіналом розробленого проекту землеустрою щодо відведення зе+
мельної ділянки в паперовій формі з матеріалами його погодження та до+
кументами, що підтверджують державну реєстрацію земельної ділянки;

електронним файлом.
2. Департамент земельних ресурсів перевіряє проект землеустрою

щодо відведення земельної ділянки на відповідність дозволу на його роз+
роблення, програмі використання та охорони земель міста Києва та ін+
шим міським програмам у сфері охорони і використання земель, затвер+
дженим відповідними рішеннями Київської міської ради, а також даним
міського земельного кадастру та організовує перевірку електронного
файлу.

3. Департамент земельних ресурсів у разі відповідності проекту земле+
устрою щодо відведення земельної ділянки вимогам, встановленим пунк+
том 2 цієї статті, організовує внесення електронного файлу до міського
земельного кадастру, про що на проекті землеустрою, в тому числі на
графічній частині, робиться відмітка, та вживає відповідно до законів
України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України що+
до розмежування земель державної та комунальної власності" заходів
щодо державної реєстрації права комунальної власності на земельну ді+
лянку територіальної громади міста Києва протягом десяти робочих днів
з моменту одержання документів, передбачених пунктом 1 цієї статті.

4. Після державної реєстрації права комунальної власності на земель+
ну ділянку територіальної громади міста Києва проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки невідкладно повертається Департаментом
земельних ресурсів розробнику документації із землеустрою, який її по+
дав від імені зацікавленої особи, або зацікавленій особі.

5. У разі невідповідності проекту землеустрою щодо відведення зе+
мельної ділянки вимогам, встановленим пунктом 2 цієї статті або якщо за
результатами здійснення контролю при проведенні землеустрою відкри+
лись відомості чи обставини, що не були належним чином відображені
розробниками в проекті землеустрою щодо відведення земельної ділян+
ки, не відповідають дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки проект землеустрою щодо відведення зе+
мельної ділянки повертається Департаментом земельних ресурсів роз+
робнику документації із землеустрою, який його подав від імені зацікав+
леної особи, або безпосередньо зацікавленій особі на доопрацювання. У
такому випадку Департамент земельних ресурсів письмово зазначає під+
стави повернення.

Після доопрацювання проект землеустрою щодо відведення земельної
ділянки подається до Департаменту земельних ресурсів в порядку, вста+
новленому цією статтею.

Стаття 13. Підготовка проекту рішення Київської міської ради про пе+
редачу (надання) земельної ділянки та прийняття такого рішення

1. Після державної реєстрації земельної ділянки та державної реєстра+
ції права комунальної власності на земельну ділянку територіальної гро+
мади міста Києва зацікавлена особа з метою прийняття Київською місь+
кою радою рішення про передачу (надання) земельної ділянки в користу+
вання (у власність) звертається до державного адміністратора дозвільно+
го центру з заявою на одержання документа дозвільного характеру за
формою, встановленою Кабінетом Міністрів України.

2. До заяви на одержання документа дозвільного характеру додають+
ся: оригінал проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з

матеріалами його погодження;
позитивний висновок державної експертизи землевпорядної докумен+

тації — у разі необхідності здійснення обов'язкової державної експертизи
землевпорядної документації згідно із законодавством;

витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;
довіреність або засвідчена в установленому законодавством порядку її

копія, на підставі якої інтереси зацікавленої особи представляє його упов+
новажена особа (у разі якщо заява подається представником).

3. У разі невідповідності заяви та складу доданих до неї документів ви+
могам цього Порядку заява не приймається.

4. Державний адміністратор дозвільного центру у день реєстрації за+
яви на одержання документа дозвільного характеру або протягом наступ+
ного робочого дня передає заяву з доданими до неї документами до сек+
ретаріату Київської міської ради.

5. Секретаріат Київської міської ради разом з дорученням (резолю+
цією) Київського міського голови або заступника міського голови — сек+
ретаря Київради у день надходження заяви на одержання документа до+
звільного характеру або протягом наступного робочого дня надсилає її
разом з доданими до неї документами до Департаменту земельних ре+
сурсів для підготовки проекту рішення Київської міської ради про пере+
дачу (надання) земельної ділянки в користування (у власність) або про
відмову у передачі (наданні) земельної ділянки в користування (у влас+
ність).

6. У разі надходження до Департаменту земельних ресурсів заяви на
одержання документа дозвільного характеру з проектом землеустрою
щодо відведення земельної ділянки, який не відповідає вимогам зако+
нодавства та цього Порядку (проект не відповідає вимогам до складу та
змісту проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, про+
ект не погоджено в установленому законодавством порядку, щодо про+
екту не одержано позитивного висновку державної експертизи земле+
впорядної документації, проект не подавався для вжиття заходів щодо
реєстрації права комунальної власності територіальної громади міста
Києва на земельну ділянку, проект не містить відомостей і документів
щодо правового статусу нерухомого майна (будівель, споруд), розта+
шованого на земельній ділянці, які підтверджують речове право заці+
кавленої особи на таке майно, відсутність інших документів чи відомо+
стей, які повинні бути складовою проекту), а також у разі якщо не
здійснено державну реєстрацію земельної ділянки, така заява разом з
проектом землеустрою щодо відведення земельної ділянки та іншими
доданими документами повертається Департаментом земельних ре+
сурсів через державного адміністратора дозвільного центру зацікавле+
ній особі на доопрацювання.

7. Рішення про передачу (надання) земельної ділянки в користування
(у власність) або про відмову в передачі (наданні) земельної ділянки
приймається Київською міською радою в порядку, встановленому Регла+
ментом Київської міської ради, та у строки, встановлені законодавством.

8. У рішенні про надання (передачу) земельної ділянки зазначаються
кадастровий номер земельної ділянки та її розмір (площа), а також реєс+
траційний номер і дата надходження заяви на видачу документа дозвіль+
ного характеру та номер кадастрової справи.

9. Рішенням про надання (передачу) земельної ділянки у користування
(власність) за проектом землеустрою щодо її відведення здійснюються:

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;
вилучення земельних ділянок у землекористувачів із затвердженням

умов вилучення земельних ділянок або припинення права користування
земельною ділянкою (у разі необхідності) відповідно до частини 5 статті
116 Земельного кодексу України;

надання (передача) земельної ділянки особі у користування (власність)
з визначенням умов її використання і затвердженням умов надання (пе+
редачі), у тому числі (у разі необхідності) вимог відшкодування втрат сіль+
ськогосподарського та лісогосподарського виробництва;

одночасна передача земельної ділянки комунальної власності у дер+
жавну власність у разі надання земельної ділянки комунальної власності у
постійне користування підприємствам, установам, організаціям держав+
ної власності, в тому числі у разі надання земельної ділянки у зв'язку з пе+
редачею будівлі, споруди, іншого об'єкта нерухомого майна комунальної
власності у державну власність на підставі відповідного рішення Київської
міської ради.

10. Рішення Київської міської ради про надання (передачу) земельної
ділянки зацікавленій особі у користування (у власність) або про відмову у
передачі (наданні) земельної ділянки в користування (у власність) пере+
дається секретаріатом Київської міської ради державному адміністратору
дозвільного центру для видачі зацікавленій особі або її уповноваженому
представнику, а засвідчена копія такого рішення надсилається із супро+
відним листом територіальному органу Державного агентства земельних
ресурсів України в місті Києві для внесення відповідних відомостей до
Державного земельного кадастру.

11. Копія рішення Київської міської ради про надання (передачу) зе+
мельної ділянки зацікавленій особі у користування (у власність) або про
відмову у передачі (наданні) земельної ділянки в користування (у влас+
ність) разом з відповідною кадастровою справою передається до Депар+
таменту земельних ресурсів, а копія такого рішення секретаріатом Київ+
ської міської ради надсилається до Департаменту містобудування та архі+
тектури.

Розділ 5. Порядок передачі (надання) земельної ділянки на підставі
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки (без проекту землеустрою щодо її відведення)

Стаття 14. Розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

1. Дозвіл Київської міської ради на розроблення технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості), право комунальної власності територіальної гро+
мади міста Києва на яку зареєстровано, надається у формі доручення Ки+
ївського міського голови або заступника міського голови — секретаря Ки+
ївради на розроблення технічної документації із землеустрою щодо вста+
новлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

2. Зацікавлена особа з метою розроблення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) звертається до Київської міської ради з клопотан+
ням про надання дозволу на розроблення технічної документації із земле+
устрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) відповідно до статті 5 цього Порядку з урахуванням осо+
бливостей, встановлених цією статтею.

3. Департамент земельних ресурсів після надходження з секретаріату
Київської міської ради клопотання та доданих до нього документів протя+
гом п'яти робочих днів готує проект доручення Київського міського голо+
ви або заступника міського голови — секретаря Київради на розроблення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), який передається на під+
пис Київському міському голові або заступнику міського голови — секре+
тарю Київради через приймальню Київради з земельних питань.

У разі невідповідності клопотання про надання дозволу на розроблен+
ня технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлен+
ня) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та доданих документів
складу та змісту документів, встановлених цією статтею, або у разі не+
можливості розглядати клопотання по суті (подано недостатньо відомо+
стей та документів щодо правового статусу майна, розташованого на зе+
мельній ділянці, подані графічні матеріали не відповідають вимогам цієї
статті), вони протягом визначеного цією статтею терміну повертаються
Департаментом земельних ресурсів через приймальню Київради з зе+
мельних питань зацікавленій особі на доопрацювання. У випадку повер+
нення клопотання Департамент земельних ресурсів письмово зазначає
підстави такого повернення. Після усунення зацікавленою особою зазна+
чених Департаментом земельних ресурсів недоліків, повторне повернен+
ня клопотання не допускається.

4. Департамент земельних ресурсів після надходження доручення Ки+
ївського міського голови або заступника міського голови — секретаря Ки+
ївради з клопотанням про надання дозволу на розроблення технічної до+
кументації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земель+
ної ділянки в натурі (на місцевості) протягом п'яти робочих днів письмо+
во інформує зацікавлену особу про надання дозволу на розроблення тех+
нічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості).

5. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (віднов+
лення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) розробляється на
підставі доручення Київського міського голови або заступника міського
голови — секретаря Київради про надання дозволу на розроблення зазна+
ченої технічної документації із землеустрою.

6. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (віднов+
лення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) розробляється за
замовленням зацікавленої особи виконавцем робіт із землеустрою, який
відповідно до законодавства є розробником документації із землеустрою.

Продовження у наступних номерах 
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РЕКЛАМНА ПЛОЩА
Хрещатик 22 березня 2013 року

Департамент ом нальної власності м. Києва
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
повідомляє про продаж на а ціоні об'є та приватизації —

нежилих приміщень за альною площею 41,20 в. м
на в л. Михайлівсь ій, 22, літ. "Б"

Назва об'є та: Нежилі приміщення за альною площею 41,20 в. м.

Адреса: 01001, м. Київ, в л. Михайлівсь а, 22, літ. "Б".

Балансо трим вач: Ком нальне підприємство "Кер юча дире ція Шевчен івсь-
о о район ".

Відомості про об'є т приватизації:
Нежилі приміщення №№ 1, 2, 3, 4 ( р пи приміщень № 82), №№ 1, 2 ( р пи

приміщень № 81) за альною площею 41,20 в.м.
Ціна об'є та без ПДВ — 112 300 (сто дванадцять тисяч триста) ривень.
ПДВ — 22 460 (двадцять дві тисячі чотириста шістдесят) ривень.
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 134 760 (сто тридцять чотири тисячі

сімсот шістдесят) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10 % від почат ової ціни об'є та, з рах ванням

ПДВ — 13 476 (тринадцять тисяч чотириста сімдесят шість) ривень.
За інформацією Головно о правління охорони льт рної спадщини, б дино , в

я ом розташований об'є т приватизації, занесений до перелі щойно виявлених
об'є тів льт рної спадщини міста Києва.

УМОВИ ПРОДАЖУ:
1. Утримання об'є та та приле лої території в належном санітарно-технічном

стані.
2. Всі витрати, пов'язані з ладанням до овор півлі — продаж об'є та

приватизації, йо о нотаріальним посвідченням та реєстрацією права власності на
об'є т, бере на себе по пець.

3. Переможцю а ціон :
3.1. протя ом п'яти робочих днів з дня проведення а ціон сплатити на ористь

товарної біржі "КМФБ" біржовий збір розмірі, що не перевищ є 5 % від ціни
продаж об'є та, я ий встановлюється біржею;

3.2. забезпечити збереження щойно виявлено о об'є та льт рної спадщини
відповідно до вимо За он У раїни "Про охорон льт рної спадщини" та ласти
охоронний до овір з Головним правлінням охорони льт рної спадщини
відповідно до вимо цьо о За он .

4. А ціон відб деться 12 вітня 2013 ро .
Місце проведення а ціон : 01042, м. Київ, в л. К дрі Івана, 13/2, товарна біржа

"КМФБ". Почато о 10.00.
5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 01103, м. Київ, Залізничне

шосе, 45, офіс 202, в понеділо — четвер з 9.00 до 18.00, в п'ятницю та
передсвят ові дні — з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Кінцевий
термін прийняття заяв — три дні до дати проведення а ціон .

6. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ, сплач ється на
рах но № 260010105113 в AT "ПроКредитБан ", од бан 320984, од 35141681,
отрим вач: товарна біржа "КМФБ".

7. Грошові ошти в розмірі — 13 476 ривень, що становить 10 відсот ів від
почат ової ціни об'є та приватизації, вносяться на рах но № 260010105113 в
AT "ПроКредитБан ", од бан 320984, од 35141681, отрим вач: товарна біржа
"КМФБ".

8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.
9. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 01001, м. Київ,

в л. Михайлівсь а, 22, літ. "Б".
10.Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 01103, м. Київ,

Залізничне шосе, 45, офіс 202, тел. (044) 383-61-03.

ОГОЛОШЕННЯ орендодавця (Балансо трим вача) — Інстит т
ібернети и імені В. М. Гл ш ова НАН У раїни — про намір
передати в оренд державне майно, щодо я о о надійшла заява
(Розпорядження Президії НАН У раїни № 149 від 01.03.2013 р.)

Заяви про оренд на об'є т приймаються протя ом 10 робочих днів після оп блі-
вання о олошення.
Адреса: 03680, МСП, м. Київ-187, проспе т А адемі а Гл ш ова, 40, тел./фа с

526-22-19.
Умови: ладення до овор оренди за типовим зраз ом НАН У раїни; відш од -

вання витрат Балансо трим вач на тримання орендовано о приміщення, відш о-
д вання подат на землю, відш од вання витрат за незалежн оцін вартості май-
на; страх вання майна на весь термін оренди на ористь "Орендодавця".

15 вітня 2013 ро о 10.00 в О р жном адміністративном с ді міста Києва
с ладі олов ючої с дді Власен ової О.О. за адресою: місто Київ, в л. Хрещати ,

10, зал с дових засідань № 203, сл хатиметься справа № 826/1499/13-а за
позовною заявою Вол ова Геор ія Леонідовича, Татарчен о Оле сандри
Стефанівни, Я имен о Юрія Ми олайовича та ін. до Першо о заст пни а олови
Київсь ої місь ої державної адміністрації Маз рча а Оле сандра Володимировича,
Київсь ої місь ої державної адміністрації про визнання неза онним і нечинним з
дати прийняття (та им, що не підля ає застос ванню) розпорядження ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) № 1191 від
11.07.2012 ро "Про внесення змін до дея их розпоряджень ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради" та Додат ів до ньо о, зобов'язання вчинити дії.

1 вітня 2013 ро об 11.15 с ладі с дді Келеберди В. І. в О р жном
адміністративном с ді міста Києва за адресою: місто Київ, в л. Командарма
Каменєва, 8, орп с 1, зал с дових засідань №37, сл хатиметься справа
№ 826/1555/13-а за позовом Недаш овсь ої Олени Станіславівни, Я имен о Юрія
Ми олайовича, Татарчен о Оле сандри Стефанівни, Гаврилю Олени Сер іївни,
Аба мова В'ячеслава Митрофановича до Першо о заст пни а олови Київсь ої
місь ої державної адміністрації Маз рча а Оле сандра Володимировича про
визнання неза онним і нечинним з дати прийняття (та им, що не підля ає
застос ванню) розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) № 1191 від 11.07.2012 ро "Про внесення змін до
дея их розпоряджень ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради".

Земсь их Валерій Сер ійович, що зареєстрований за адресою: 02097, м. Київ,
пров. Вол о-Донсь ий, 73, в. 47, необхідно з'явитися 11 березня 2013 р. о 9.00 до
Дарниць о о районно о с д м. Києва (м. Київ, в л. Кошиця, 5-а, зал № 209),
для часті в с довом засіданні по цивільній справі за позовом ПАТ "УНІВЕРСАЛ
БАНК" до Земсь их B.C. про стя нення забор ованості.

У разі неяв и до с д справ б де роз лян то по с ті за наявними справі
матеріалами за вашої відс тності в поряд ст. 169 ч. 4 ЦПК У раїни.

У випад неяв и відповідач зобов'язаний повідомити с д про причини своєї неяв и.
С ддя Киричен о Н.О.

Шевчен івсь ий районний с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Смирнова-
Ласточ іна, 10-Б ( аб. № 51), ви ли ає на 5.04.2013 ро о 10.30 відповідач
Ще олев Ірин Ми олаївн по справі за позовом П блічно о а ціонерно о
товариства "Універсал бан " до Ще олевої Ірини Ми олаївни про стя нення
забор ованості за редитним до овором.

Відповідач а ви ли ається с дове засідання, разі її неяв и справа роз лядати-
меться за її відс тності.

С ддя Савиць ий О.А.

Святошинсь а районна в місті Києві державна адміністрація
о олош є про намір передати в оренд об'є ти, щодо я их надійшли заяви:

— нежитлове приміщення, розташоване на 2 поверсі СЗШ № 35 за адресою: в л. Гната Юри,
10-Б, за альною площею 166,9 в.м, для проведення педа о ічної та спортивно-оздоровчої роботи
з дітьми. Розмір орендної плати за один 6,37 рн.

Балансо трим вач — Управління освіти Святошинсь ої районної в місті Києві державної
адміністрації, в л. Я ба Коласа, 6-А, м. Київ, тел. 274-97-00.

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення. Телефон для
довідо 424-12-69.

Деснянсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в я ості відповідачів Очеретяна
Гри орія Ві торовича, Очеретяна Костянтина Ві торовича, Очеретян Любов
Ві торівн в с дове засідання, я е призначено на 12.30 11.04.2013 ро , по
цивільній справі за позовом Очеретяна В. Г. про визнання особи та ою, що втратила
право орист вання житловим приміщенням зв'яз з відс тністю в ньом понад
шість місяців без поважних причин ( абінет № 9, пр. Мая овсь о о, 5-в, м. Київ).

С ддя Н.Д. Б ша

Солом'янсь ий районний с д міста Києва (м. Київ, в л. М. Кривоноса, 25,
аб. 29) ви ли ає на 02.04.13 на 15.00 Блажевича Юрія Ми олайовича я
відповідача цивільній справі № 2609/30457/12 (№2-895/13) за позовом
ТОВ "Житло омфортсервіс" до Блажевича Юрія Ми олайовича про стя нення
рошових оштів за до овором про надання посл з тримання та правління
б дин ом та приб дин овою територією.

У разі неяв и справ б де роз лян то за відс тності відповідача.
С ддя Коробен о С.В.

До Уж ородсь о о місь районно о с д ви ли ається я відповідач Дерлемен о
Валентин Анатолійович в с дове засідання по цивільній справі за позовом
Дерлемен о А оти Федорівни до Дерлемен о Валентина Анатолійовича, меш анця м.
Київ, Голосіївсь ий р-н, в л. Заболотно о 122/68, третя особа — ор ан опі и та
пі л вання Уж ородсь ої райдержадміністрації, про позбавлення бать івсь их прав,
я е відб деться 5 вітня 2013 ро о 9.00 приміщенні с д за адресою: м. Уж ород,
в л. За орсь а, 53. У разі неяв и справа б де роз лядатися за вашої відс тності.

С ддя М. В. Ротмістрен о

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ПО ЗАЛУЧЕННЮ ІНВЕСТОРА

Кон рс проводиться Департаментом е ономі и та інвестицій ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ою місь ою державною адміністрацією) (далі — Ор ані-
затор он рс ) відповідно до рішення Київсь ої місь ої ради від 24 травня 2007 ро
№ 528/1189 "Про затвердження Положення про порядо проведення інвестиційних
он рсів для б дівництва, ре онстр ції, реставрації тощо об'є тів житлово о та нежит-
лово о призначення, незавершено о б дівництва, інженерно-транспортної інфрастр -
т ри міста Києва", розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації від 22 жов-
тня 2007 ро № 1403 "Про затвердження с лад постійно діючої он рсної омісії по
зал ченню інвесторів до фінанс вання б дівництва, ре онстр ції, реставрації тощо
об'є тів житлово о та нежитлово о призначення, незавершено о б дівництва, інженер-
но-транспортної інфрастр т ри міста Києва" (із змінами) та розпорядження Київсь ої
місь ої державної адміністрації від 20 червня 2012 ро № 1039 "Про проведення інвес-
тиційних он рсів із зал чення інвесторів до реалізації інвестиційних прое тів з облаш-
т вання об'є тів".
1. Інформація про об'є т інвест вання:
1.1 Предметом он рс є облашт вання мот з ово о пар при од на території пар-
"Сирець ий ай" на в л. Білиць ій Подільсь ом районі (інвестиційний прое т).
1.2Орієнтовна вартість облашт вання мот з ово о пар при од — 511 000,0 рн,

без ПДВ.
1.3Ділян а облашт вання мот з ово о пар при од розташована в пар "Сирець-

ий ай" на ділянці за альною площею 0,5 а, в том числі, площа під атра ціон 0,25 а,
площа бла о строю 0,25 а.

1.4Орієнтовні техні о-е ономічні по азни и прое т :

1.5. Остаточна вартість здійснення заходів на облашт вання об'є та інвест вання,
зазначена в п н ті 1.4., може збільш ватись залежно від змін фа тичних витрат інвес-
тора на реалізацію інвестиційно о прое т .

2. У ладання з переможцем інвестиційно о до овор та о ремі йо о мови.
2.1. Переможець он рс — інвестор визначається рішенням постійно діючої он р-

сної омісії по зал ченню інвесторів (далі — Комісія) та затвердж ється розпорядженням
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації).

2.2. Замовни реалізації прое т — Подільсь а районна в місті Києві державна адмі-
ністрація (далі — Замовни ).

2.3. Балансо трим вач території реалізації прое т — ом нальне підприємство по
триманню зелених насаджень Подільсь о о район (далі — Балансо трим вач).
2.4. Облашт вання здійснюється разом із Замовни ом відповідно до ладено о ін-

вестиційно о до овор між інвестором, Замовни ом, Ор анізатором он рс та Балан-
со трим вачем.

2.5. Після завершення дії до овор право власності на адміністративні спор ди та ат-
ра ціони залишається інвестора, о рім елементів бла о строю — лав з рнами для
сміття та дитячо о майданчи а.

2.6. Після за інчення дії до овор інвестор за власний рах но демонт є об'є ти об-
лашт вання, рім елементів бла о строю.

2.7. Термін дії до овор становить 5 ро ів з момент наб ття ним чинності.

3. Основні мови он рс :
3.1. Фінанс вання інвестором сіх витрат, пов'язаних з прое т ванням, облашт ван-

ням та проведенням п с онала одж вальних робіт з реалізації інвестиційно о прое т .
3.2. Надання часни ом он рс он рсно о забезпечення — арантії бан що-

до забезпечення ви онання ним зобов'язань перед місь им бюджетом, я і передба-
чені пп. 3.3.—3.4.

3.3. Сплата Ор анізатор он рс оштів на створення соціальної та інженерно-
транспортної інфрастр т ри міста Києва розмірі не менше 5 % від орієнтовної вар-
тості облашт вання об'є тів інвест вання без рах вання ПДВ, що становить не менше
25 550,00 рн, разі визнання часни а переможцем.

Зазначені ошти інвестором сплач ються не пізніше 10 алендарних днів з дня ла-
дання інвестиційно о до овор .

3.4. Компенсація Ор анізатор он рс витрат, пов'язаних з під отов ою та про-
веденням інвестиційно о он рс , розмірі 1 % від орієнтовної вартості облашт -
вання об'є та без рах вання ПДВ, що становить 5 110,0 рн, разі визнання час-
ни а переможцем сплач ється протя ом 10 алендарних днів з дня ладання інвес-
тиційно о до овор .

Кошти, сплачені інвестором в я ості омпенсації Ор анізатор он рс витрат,
пов'язаних з під отов ою та проведенням інвестиційно о он рс , розмірі 1 % від орі-
єнтовної вартості б дівництва об'є та без рах вання ПДВ, поверненню не підля ають.

3.5. Інвестор забезпеч є е спл атацію, обсл ов вання та збері ає належном ста-
ні територію пар , на я ій реаліз ється інвестиційний прое т, протя ом дії до овор .

3.6. Плата реєстраційно о внес в розмірі 1 700,00 рн на розрах н овий рах но
№ 31515934700001 в ГУ ДКСУ м. Києві, МФО 820019, од ЄДРПОУ 37993783, одер-
ж вач — ГУ ДКСУ м. Києві.

Кошти, сплачені часни ом он рс в я ості реєстраційно о внес , поверненню не
підля ають.

3.7. Переможцем он рс визнається претендент, пропозиції я о о відповідають
мовам он рс , та я ий запропон вав найбільш ви ідні мови для територіальної ро-
мади м. Києва.

3.8. Компенсація інвестором витрат на розроб орієнтовних техні о-е ономічних по-
азни ів ом нальном підприємств ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації) "Київсь е інвестиційне а ентство" з ідно з нада-
ним підприємством ошторисом, а саме 34 678,54 рн, з рах ванням ПДВ, протя ом
10 алендарних днів з дня ладання інвестиційно о до овор .

3.9. Інвестиційний до овір ладається протя ом 30 алендарних днів з дня отриман-
ня переможцем он рс а цепт он рсних пропозицій. Я що протя ом 30 алендар-
них днів переможець інвестиційно о он рс відмовився від підписання до овор , ви-
с ває неприйнятні мови підписання інвестиційно о до овор , рішення про переможця
інвестиційно о он рс с асов ється встановленом поряд .

3.10.Протя ом 30 алендарних днів з момент наб ття чинності інвестиційним до о-
вором сторони визначають рафі фінанс вання і реалізації прое т шляхом підписан-
ня додат ової оди до інвестиційно о до овор , я а б де йо о невід'ємною частиною.

3.11. Інвестор (переможець он рс ) зобов'яз ється що вартально в письмовій формі
подавати Ор анізатор он рс та Замовни інформацію щодо стан реалізації інвести-
ційно о прое т в цілом та о ремих йо о етапів за формою, затвердженою Комісією.

3.12.Ор анізатор он рс має право розірвати до овір в односторонньом поряд
випад неви онання або неналежно о ви онання інвестором зобов'язань, передбаче-
них пп. 3.1, 3.3—3.4, 3.8, 3.11 мов он рс або інших мов інвестиційно о до овор .

3.13.У разі неви онання інвестором зобов'язань за інвестиційним до овором за про-
позицією Ор анізатора он рс питання розірвання інвестиційно о до овор виносить-
ся на роз ляд Комісії.

3.14.Після роз ляд Комісією та прийняття нею рішення ор анізатор он рс пові-
домляє інвестора про:

- необхідність без мовно о ви онання мов інвестиційно о до овор протя ом
30 алендарних днів;

- терміни розірвання інвестиційно о до овор разі не с нення інвестором пор -
шень йо о мов.

У разі не с нення інвестором пор шень мов інвестиційно о до овор протя ом
37 алендарних днів з дня направлення Ор анізатором он рс на адрес інвестора,
зазначен в інвестиційном до оворі, повідомлення про розірвання, до овір б де вва-
жатись розірваним.

3.15.У разі с нення інвестором пор шень мов інвестиційно о до овор інвестор
листом повідомляє Ор анізатора он рс та Замовни а про ви онання фінансових зо-
бов'язань та надає інформацію про фа тичне ви онання робіт з ідно з мовами інвес-
тиційно о до овор .

3.16.Контроль за реалізацією прое т зі сторони Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації здійснюється Замовни ом.

5. Кон рсна до ментація часни ам он рс видається за адресою: 01044, м. Ки-
їв, в л. Хрещати , 36, ім. 612, тел.: 202-72-66, 202-76-78 (понеділо — п'ятниця з 10.00
до 16.00) протя ом 21 алендарно о дня з дня о олошення он рс при наявності до-
мента, що підтвердж є сплат часни ом реєстраційно о внес . День оп блі вання

о олошення про проведення он рс в ЗМІ вважається днем йо о о олошення.

6. Кон рсні пропозиції подаються часни ами он рс особисто або через повно-
важених осіб протя ом 21 алендарно о дня з дня о олошення он рс за адресою:
01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36, ім. 612, тел.: 202-72-66, 202-76-78 (понеділо —
п'ятниця з 10.00 до 16.00). День оп блі вання о олошення про проведення он рс в
ЗМІ вважається днем йо о о олошення.

7. За отриманням роз'яснень та додат ової інформації щодо об'є тів інвест вання
звертатись за адресою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36, ім. 612, тел.: 202-72-66,
202-76-78 (понеділо — п'ятниця з 10.00 до 16.00).

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ПО ЗАЛУЧЕННЮ ІНВЕСТОРА

Кон рс проводиться Департаментом е ономі и та інвестицій ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ою місь ою державною адміністрацією) (далі — Ор а-
нізатор он рс ) відповідно до рішення Київсь ої місь ої ради від 24 травня
2007 ро №528/1189 "Про затвердження Положення про порядо проведення ін-
вестиційних он рсів для б дівництва, ре онстр ції, реставрації тощо об'є тів жит-
лово о та нежитлово о призначення, незавершено о б дівництва, інженерно-тран-
спортної інфрастр т ри міста Києва", розпорядження Київсь ої місь ої державної
адміністрації від 22 жовтня 2007 ро № 1403 "Про затвердження с лад постійно ді-
ючої он рсної омісії по зал ченню інвесторів до фінанс вання б дівництва, ре-
онстр ції, реставрації тощо об'є тів житлово о та нежитлово о призначення, неза-
вершено о б дівництва, інженерно-транспортної інфрастр т ри міста Києва"
(із змінами) та розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації від 04 трав-
ня 2012 ро № 719 "Про проведення інвестиційно о он рс із зал чення інвесто-
ра до облашт вання Арт- алереї під від ритим небом за адресою в л. Набе-
режно-Хрещатиць а, причал № 1, 2 в Подільсь ом районі".

1. Інформація про об'є т інвест вання:
1.1. Об'є т інвест вання: здійснення заходів з облашт вання Арт- алереї під від-

ритим небом за адресою в л. Набережно-Хрещатиць а, причал № 1, 2 (інвестицій-
ний прое т).

1.2. Замовни ом здійснення заходів з облашт вання об'є та інвест вання є По-
дільсь а районна в місті Києві державна адміністрація (далі — Замовни ).

1.3. Орієнтовні техні о-е ономічні по азни и об'є та інвест вання:

Перелі об'є тів бла о строю:

1.4. За альна орієнтовна вартість здійснення заходів з облашт вання становить
307 030 рн (без ПДВ).

1.5. Остаточна вартість здійснення заходів з облашт вання об'є та інвест вання,
зазначена в п н ті 1.4, може збільш ватись залежно від зміни фа тичних витрат Ін-
вестора на реалізацію інвестиційно о прое т .

2. У ладання з переможцем інвестиційно о до овор та о ремі йо о мови.
2.1. Переможець он рс (далі — Інвестор) визначається рішенням постійно дію-

чої он рсної омісії по зал ченню інвесторів (далі — Комісія) та затвердж ється
розпорядженням ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації).

2.2. Замовни ом ви онання під отовчих робіт (орієнтовних техні о-е ономічних
по азни ів, передпрое тних пропозицій) є ом нальне підприємство ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) "Київсь е ін-
вестиційне а ентство".

2.3. Здійснення заходів з облашт вання відб вається після ладання інвестицій-
но о до овор між Інвестором, Замовни ом та Ор анізатором он рс .

2.4. Об'є ти бла о строю, встановлені під час здійснення заходів з облашт вання,
залишаються власності Інвестора і мож ть ви ористов ватись ним для ведення під-
приємниць ої діяльності.

3.Основні мови он рс :
3.1. Переможець он рс (Інвестор) забезпеч є:
3.1.1 Здійснення заходів з облашт вання об'є та інвест вання відповідно до пере-

лі об'є тів бла о строю.
3.1.2 Фінанс вання сіх витрат, пов'язаних із здійсненням заходів з облашт вання

об'є та інвест вання.
3.1.3 Е спл атацію об'є та інвест вання відповідно до діючо о за онодавства та

санітарно-епідеміоло ічних норм.
3.1.4 Утримання об'є та інвест вання належном технічном та санітарном ста-

ні (в том числі території розміщення об'є та інвест вання), а та ож встановлення

сміттєвих рн біля ожної лави.
3.1.5 Щоденне ф н ціон вання Арт- алереї для відвід вання иянами та остями

столиці на безоплатній основі.
3.1.6 Щорічн часть в та их за альномісь их заходах, я День Києва, День неза-

лежності У раїни, День знань, Новорічні та Різдвяні свята.
3.1.7 Інвестор сприяє иївсь ій місь ій владі всіх ініціативах з підвищення імідж

міста в льт рній та т ристичній сферах.
3.2 Надання часни ом он рс он рсно о забезпечення — арантії бан що-

до забезпечення ви онання ним зобов'язань перед місь им бюджетом, я і передба-
чені пп. 3.3.—3.4.

3.3 Компенсація Ор анізатор он рс витрат, пов'язаних з під отов ою та про-
веденням інвестиційно о он рс , розмірі 1 % від за альної орієнтовної вартості
здійснення заходів з облашт вання об'є та інвест вання без рах вання ПДВ, що
становить 3 070,30 рн (три тисячі сімдесят ривень) 30 оп., та я ий сплач ється Ін-
вестором протя ом 10 алендарних днів з момент наб ття чинності інвестиційним
до овором.

3.4 Сплата Інвестором внес на створення соціальної та інженерно-транспортної
інфрастр т ри міста Києва розмірі не менше 5 % від за альної орієнтовної вартос-
ті здійснення заходів з облашт вання об'є та інвест вання, що становить не менше
15 351,50 рн (п'ятнадцять тисяч триста п'ятдесят одна ривня) 50 оп. без рах ван-
ня ПДВ, я ий сплач ється Інвестором протя ом 10 алендарних днів з момент на-
б ття чинності інвестиційним до овором.

3.5 Кошти, сплачені Інвестором в я ості омпенсації Ор анізатор он рс вит-
рат, пов'язаних з під отов ою та проведенням інвестиційно о он рс , розмірі 1 %
від за альної орієнтовної вартості здійснення заходів з облашт вання об'є та інвес-
т вання без рах вання ПДВ, поверненню не підля ають.

3.6 Компенсація переможцем он рс (Інвестором) замовни під отовчих робіт
витрат на розроб орієнтовних техні о-е ономічних по азни ів, передпрое тних
пропозицій розмірі 38 811,04 рн, з рах ванням ПДВ, сплач ється відповідно до
представлено о ошторис не пізніше 10 алендарних днів з дня наб ття чинності ін-
вестиційним до овором. Кошти, сплачені Інвестором в я ості омпенсації, повернен-
ню не підля ають.

3.7 Сплата реєстраційно о внес в розмірі 1 700,00 рн на розрах н овий рах -
но № 31515934700001 в ГУ ДКСУ м. Києві, МФО 820019, од ЄДРПОУ 37993783,
одерж вач — ГУ ДКСУ м. Києві. Кошти, сплачені часни ом он рс в я ості реєс-
траційно о внес , поверненню не підля ають.

3.8 Переможцем он рс визнається претендент, пропозиції я о о відповідають
мовам он рс , та я ий запропон вав найбільш ви ідні мови для територіальної
ромади м. Києва.
3.9 Інвестиційний до овір ладається протя ом 30 алендарних днів з дня отри-

мання переможцем он рс а цепт он рсних пропозицій. Я що протя ом 30 а-
лендарних днів переможець інвестиційно о он рс відмовився від підписання до-
овор , вис ває неприйнятні мови підписання інвестиційно о до овор , рішення про
переможця інвестиційно о он рс с асов ється встановленом поряд .

3.10 Термін дії інвестиційно о до овор становить 10 ро ів з момент наб ття
ним чинності.

3.11 Протя ом 30 алендарних днів з момент наб ття чинності інвестиційним до-
овором сторони визначають рафі фінанс вання і реалізації прое т шляхом підпи-
сання додат ової оди до інвестиційно о до овор , я а б де йо о невід'ємною час-
тиною.

3.12 Інвестор зобов'яз ється що вартально в письмовій формі подавати Ор ані-
затор он рс та Замовни інформацію щодо стан реалізації інвестиційно о про-
е т в цілом та о ремих йо о етапів за формою, наданою Ор анізатором он рс .

3.13 Контроль за діяльністю Інвестора з бо Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації здійснюється Замовни ом.

3.14 Заходи з облашт вання об'є та інвест вання здійснюються Інвестором за
попереднім по одженням з Замовни ом та після отримання Інвестором (в разі необ-
хідності) дозвільних до ментів встановленом поряд .

3.15 Протя ом 15 (п'ятнадцяти) алендарних днів після за інчення стро дії ін-
вестиційно о до овор або йо о достро ово о розірвання Інвестор за власні ошти
здійснює демонтаж встановлених ним об'є тів бла о строю.

3.16 У разі неви онання Інвестором мов інвестиційно о до овор в цілом або
о ремих йо о етапів ( т.ч. пп. 3.1, 3.3 — 3.4, 3.6, 3.12, мов он рс та рафі фі-
нанс вання і реалізації прое т ) інвестиційний до овір може б ти достро ово розір-
ваний наст пном поряд :

3.16.1. У разі неви онання Інвестором зобов'язань за інвестиційним до овором за
пропозицією Ор анізатора он рс або Замовни а питання розірвання інвестицій-
но о до овор виноситься на роз ляд Комісії.

3.16.2. Після роз ляд Комісією та прийняття нею рішення Ор анізатор он рс
повідомляє Інвестора про:

- необхідність без мовно о ви онання мов інвестиційно о до овор протя ом
30 алендарних днів;

- терміни розірвання інвестиційно о до овор разі не с нення Інвестором пор -
шень йо о мов.

У разі не с нення Інвестором пор шень мов інвестиційно о до овор протя ом
37 алендарних днів з дня направлення Ор анізатором он рс на адрес Інвесто-
ра, зазначен в інвестиційном до оворі, повідомлення про розірвання, до овір б де
вважатись розірваним.

3.16.3. У разі с нення Інвестором пор шень мов інвестиційно о до овор Інвес-
тор листом повідомляє Ор анізатора он рс про ви онання фінансових зо-
бов'язань та/або надає Замовни та Ор анізатор он рс інформацію про фа тич-
не ви онання робіт з ідно з мовами інвестиційно о до овор .

5.Кон рсна до ментація часни ам он рс видається за адресою: 01044,
м. Київ, в л. Хрещати , 36, ім. 612, тел.: 202-72-66, 202-76-78 (понеділо — п'ятни-
ця з 10.00 до 16.00) протя ом 21 алендарно о дня з дня о олошення он рс при
наявності до мента, що підтвердж є сплат часни ом реєстраційно о внес . День
оп блі вання о олошення про проведення он рс в ЗМІ вважається днем йо о
о олошення.

6.Кон рсні пропозиції подаються часни ами он рс особисто або через пов-
новажених осіб протя ом 21 алендарно о дня з дня о олошення он рс за адре-
сою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36, ім. 612, тел.: 202-72-66, 202-76-78 (понеді-
ло — п'ятниця з 10.00 до 16.00). День оп блі вання о олошення про проведення
он рс в ЗМІ вважається днем йо о о олошення.

7.За отриманням роз'яснень та додат ової інформації щодо об'є тів інвест вання
звертатись за адресою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36, ім. 612, тел.: 202-72-66,
202-76-78 (понеділо — п'ятниця з 10.00 до 16.00).

№ Наймен вання по азни ів (приблизний перелі )
Орієнтовна
вартість, рн
(без ПДВ)

Зона "Галерея"

1 Монтаж обладнання для е спон вання вистав ових матеріалів 100 000

2 Монтаж освітлення вистав ових матеріалів 10 000

3 Встановлення системи обі рів (обі рівачі) 16 770

4 Встановлення с лопа етів 50 000

5 Утеплення рам 5 000

6 Ви отовлення та монтаж поді м 10 000

7 Ла ндж зона 2 000

Зона "Венеціансь е подвір'я"

8 Встановлення т алетно о мод лю 40 000

9 Ви отовлення та монтаж сцени зі стаціонарним навісом 10 000

10 С льпт рна інсталяція "Арт-причал" 10 000

11 Встановлення ліхтарів зовнішньо о освітлення 29 160

12 Встановлення лав 19 600

13 Облашт вання місця для паління 1 000

Зона "Променада-прохіндіада"

14 Ви отовлення та монтаж с венірної лав и 2 500

Зона "Арт-міст"

15
Створення ольорових тематичних мон ментальних рафіті-
омпозицій, об'єднаних єдиною темою і сюжетом

1000

№ Наймен вання по азни ів Од. вимір Кіль ість

1 Площа ділян и м2 1500

2 Площа бла о строю, в т.ч.: м2 1500

2.1. Наземна частина м2 960

2.2. Підземна частина м2 540

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

№
Наймен -

вання об'є -
та оренди

Реєстровий
номер майна

За альна
площа,
м2

Вартість майна
за незалежною
оцін ою, рн

на 30.09.2012 р.

Ма сималь-
но можли-
вий стро
оренди

Мета ви о-
ристання

1
орп. 1/1-2,
2 поверх,
ім. № 202

05417176.1.AAA
ДЖЕ215

250,34 1144600,0 до 3 ро ів
інше ви орис-
тання нер хо-
мо о майна

Господарсь ий с д міста Києва (01030, м. Київ, в л. Б. Хмельниць о о, 44-Б) ви ли ає
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПЕТРОХІМ-УКРАЇНА" (ЄДРПОУ:
37270627) в я ості відповідача в с дове засідання по справі № 910/2441/13 за позовом
Товариства з обмеженою відповідальністю "СПЕКТР" про визнання недійсним рішення За-
альних Зборів засновни ів ( часни ів), я е відб деться 4 вітня 2013 ро об 11.50 за
адресою: м. Київ, в л. Бо дана Хмельниць о о, 44-В, зал № 17.

Відповідачеві по справі надати: ори інали (для о ляд ) та належним чином засвідчені о-
пії (для зал чення до матеріалів справи) Стат т , Свідоцтва про державн реєстрацію, до-
від и ЄДРПОУ, письмов інформацію про свої реєстраційні (бан івсь і) рах н и із зазна-
ченням повних бан івсь их ре візитів; відзив на позов з правовим та до ментальним обґ-
р нт ванням йо о виснов ів.

У разі ненадання без поважних причин витреб ваних осподарсь им с дом матеріалів,
необхідних для вирішення спор , або нез'явлення на ви ли засідання повноважних
представни ів, що б де переш оджати вирішенню спор , с д має право стя н ти в доход
державно о бюджет штраф розмірі до ста неоподат ов ваних мінім мів доходів рома-
дян (п. 5 ст. 83 ГПК У раїни).

№
п/п Наймен вання об'є тів облашт вання

Орієнтовна
вартість,

рн (без ПДВ)

1 Зона "Мот з овий пар ":

1.1 Обладнання для монтаж мот з ово о пар 120 000

1.2 Монтажні та п с онала одж вальні роботи по облашт ван-
ню мот з ово о пар 50 000

1.3 Адміністративна спор да з асою для продаж вит ів
(тимчасова спор да) 15 000

1.4 Компле т ючі та допоміжні матеріали 10 000

1.5 Спеціальне спорядження для мот з ово о пар 120 ом-
пле тів 160 000

1.6 Крита тераса для продаж безал о ольних напоїв з
розташ ванням 4 столи ів на 4 персони 10 000

1.7 Майданчи з твердим по риттям для смітни а для збор
ТПВ 2 000

1.8 Мобільна т алетна абіна 6 000

1.9 Встановлення ліхтарів зовнішньо о освітлення та освітлен-
ня території нав оло адміністративної спор ди 24 000

1.10 Облашт вання місця для паління 1 000

1.11 Бла о стрій території 21 000

РАЗОМ п.1 419 000

2 Ор анізована зона оле тивно о відпочин відвід вачів з
визначеним місцем ман ал :

2.1 Дерев'яні альтан и з лавами, столом та по риттям біт м-
ною черепицею — на 12 посадочних місць ожна 4 шт. 32 000

2.2 Місце розташ вання ман ал з твердим не орючим по-
риттям з обмеженням площад и втрамбованим щебнем 5 000

2.3 Освітлення дерев'яних альтано та території зони оле тив-
но о відпочин 5 000

РАЗОМ п.2 42 000

3 Додат ові соціальні заходи:

3.1 Влашт вання дитячо о майданчи а з отових збірних
елементів 35 000

3.2 Лави з рнами для сміття з орзинами для сміття по
території пар — 8 шт. 15 000

РАЗОМ п.3 50 000

За альна орієнтовна вартість п. 1-3 511 000
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Київ спортивний. У столиці відбудеться 
фестиваль “Веселі старти на льоду”
У перший день ш ільних весняних ані л місті пройде III Київсь ий

спортивний фестиваль “Веселі старти на льод ”. Офіційне від риття
заход відб деться 25 березня о 12:00 спортивно-оздоровчом ом-
пле сі за адресою: в л. Лайоша Гавро, 4-Г. У рам ах он рсної про-
рами передбачені ці аві зма ання з елементами хо ею, естафети на
овзанах та інші спортивно-розважальні і ри, зо рема, по азові вист -
пи із зимових видів спорт . Ор анізатори запрош ють до часті сіх
охочих та зазначають, що вхід вільний. Тож сі, хто завітають на фес-
тиваль, матим ть на од позма атися силі, спритності, винахідливо-
сті та просто відпочити. На переможців заход че атим ть заохоч -
вальні призи від ор анізаторів фестивалю

Боротьба. Юлія Благиня і Тетяна Лавренчук —
бронзові призерки чемпіонату Європи
На онтинентальній першості з вільної, ре о-римсь ої та жіночої бо-

ротьби, що триває в Тбілісі, раїнсь і спортсмени знов потішили
своїх вболівальни ів. Юлія Бла иня (ва ова ате орія до 51 ) і Тетя-
на Лавренч (59 ) піднялися на третю сходин п’єдестал пошани.
Чемпіон а Європи-2011 вазі до 51 впевнено розпочала свій ви-
ст п, поборовши спочат Кітті Коросі з У орщини, а потім представ-
ницю Т реччини Б рч Кебіч — на т ше вже першом періоді. А от
півфіналі Юлія Бла иня не змо ла здолати опір р м н и Естери Доб-
ре — 0:3, 2:1 і 0:1. У боротьбі за третю позицію раїн а по лала на
лопат и фін Тін Йлінен першій двохвилинці. Інша борчиня Тетяна
Лавренч теж розпочала чемпіонат Європи з т ше с тичці з пред-
ставницею Австрії Мартіною Рі лер. Потім вона перемо ла е с- раїн-

Ірин Нетреб , я а нині зма ається під ольорами Азербайджан ,—
0:1, 3:1 і 1:0. На жаль, вийти до фінал нашій спортсменці завадила бі-
лор с а Анастасія Г чо — 1:4, 0:3. Проте бронзов медаль раїн а
відстояла, здолавши орсь борчиню Габріелл Слеж — 1:0, 2:0

Хокей. Київський “Компаньйон” поступився
“Донбасу'2”
У першом фінальном протистоянні плей-офф ПХЛ столичний

“Компаньйон” зазнав пораз и від чинно о чемпіона раїни “Донбас -
2” — 2:4. У стартовом періоді оманди обмінялися рез льтативними
ата ами. У др ом періоді донеччани реаліз вали дві на оди і рах но
став 3:1 на їхню ористь. У середині за лючної третини матч “ омпа-
ньйонівцям” з силлями Ев ена Кривомаза вдалося с оротити відста-
вання до мінім м . На останній хвилині з стрічі наставни иян Оле -
сандр Се анд, щоб врят вати становище, зняв ол іпера Сер ія За-
в’ялова. Одна ризи не виправдався. Переможн рап для “Донба-
с -2” поставив Ілля Карлін, відправивши шайб порожні ворота с -
перни ів. У підс м матч завершився з рах н ом 4:2 на ористь до-
нець о о л б

Температура —1°С

Атм. тиск 739 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 85 %

Температура 0°С

Атм. тиск 736 мм рт. ст.

Вітер 7 м/с

Вологість повітря 94 %

Температура —1°С

Атм. тиск 734 мм рт. ст.

Вітер 7 м/с

Вологість повітря 95 %

Прогноз погоди на 22 березня 2013 року

ОВНИ, ваше місце на бойовій передовій, де ероїчне форс ван-
ня подій завершиться перемо ою (про трофеї заб дьте) за спри-
яння висо их по ровителів (серед знайомих) і талант дипломата.
Ви маєте олосальний особистий енер опотенціал та здатні ра е-
тою злетіти в осмос і вийти на правильн життєв орбіт , олов-
не — задовольняти інтереси оточення (ні ом не наш одити), ни-
ати фінансової, се с альної, психоло ічної залежності.
ТЕЛЬЦІ, заховайтеся в тінь, розпочалася армічна фаза, де слід

прибор ати ініціативний ент зіазм і пристосов ватися до обста-
вин — вони самі вас знайд ть, вима аючи а тивно в ласти т ди з -
силля. Ні ом нічо о не нав’яз йте, пливіть за течією, життєве с д-
но саме причалить до потрібно о вам бере а. Ізольованість — ч -
довий помічни і цілитель при розплітанні нито триво , с переч-
ностей, помило , на опичених протя ом ро .
БЛИЗНЯТА, арена спішної самореалізації — соці м, др жня

сфера. У оле тиві ви неформальний лідер, здатний м дро ви о-
ристов вати р повий рес рс для задоволення власних інтересів.
Зав’яз йте нові др жні стос н и, поповнюйте братерсь е оло
особами, що дихають з вами одним повітрям, а на роботі завзято
тя ніть тр дово о воза, демонстр ючи ділов майстерність, т т час
працює на вас — з одом все повернеться сторицею.
РАКИ, життя пре расне в йо о непередбач ваності! Дов ола ві-

ють спонтанні вітри, спрямов ючи ваші зад ми про ресивном
напрям . Майб тнє за ли ає позб тися онсервативних стано-
во , рвіть підмет и на ход , пристосов йтеся до на азів ерівниц-
тва ( р тіть сл жбові романи), б дьте творчим ори іналом. Хочете
триматися на ар’єрном плав — оді топтатися на місці.
ЛЕВИ асоціюються з центром тяжіння Всесвіт , дов ола я о о

обертаються ала ти и. Ре лам йте себе, “роз р ч йте” імідж, бо-
ріться за реноме наставни а, завойов йте симпатії п блі и. Персо-
нальна філософія б ття в зв’яз з д ховним про ресом різ о мі-
няється, радо звільняйтеся від баласт давніх пере онань, про-
щайтеся з особами, я і вже не впис ються в “нормативи” нових
потреб.
ДІВИ, пильн йте за вродливими, се сапільними бла овірними

(на них зазіхають с перни и), то ласа здобич для протилежної ста-
ті, я проп стити неможливо. На сл жбі дозволяється за р тити
роман і вбити двох зайців з метою ар’єрно о рост . Не проґавте
вдалий шанс, за ладається база співпраці та роз віт с місно о
бізнес на майб тній рі .
ТЕРЕЗИ, хочете мир — от йтеся до війни, не смійте перетво-

рюватися на до матично о онсерватора, бо можете спрово вати
он рентн боротьб , я а не ативно позначиться на ар’єрі, осо-
бистій реп тації, домашніх справах. Зате оли йтимете в нісон (до
спільної мети), пристосов ючись до нетрадиційних ви абели ів ді-
лових омпаньйонів, шлюбних обранців — б дете ви раші.
СКОРПІОНИ на пі професійної майстерності, тр дя а на всі

р и, ви раціоналізатор і винахідни , я ом дано опан вати іннова-
ційні техноло ії і маршир вати в но з на овим про ресом, став-
ши взірцем для відсталих р тинерів- оле . Заробляйте роші, зба-
ач йтеся д ховно, а паралельно дбайте за здоров’я.
У СТРІЛЬЦІВ зоряна любов, оді блитися в домі, це відпра-

цьована тема. Я що ви одино і, виходьте на романтичне полюван-
ня і зап с айте ам рні стріли, вони потраплять намічен ціль.
Творіть, охайтеся, веселіться, в мистецтві зваблювання проти-
лежної статі вам рівних не б де. Подр жнім парам слід розважати-
ся разом, ваші поч ття переживають б рний роз віт, за ладаючи
міцне підґр нтя для подальшо о с місно о б ття.
КОЗОРОГИ, спрям йте основні матеріальні та енер етичні ре-

с рси на вирішення сімейних проблем, де витає д х модернізацій.
Ви — апітан на родинном с дні (я е р хається вірним фарвате-
ром), мітливий, тр долюбивий осподар, т рботливий бать о, на-
дійний люблячий партнер. Кар’єрні плани реаліз ються спішно,
все, що намітили, йде хоча із проб сов ами, але прод тивно.
ВОДОЛІЇ, спіл вання з людьми, орот і поїзд и, др жні поси-

день и, світсь і т сов и, свіжі враження потрібні, я повітря, для
підняття тон с , обмін діловим досвідом, професійними знання-
ми. По одж йте особист свобод дій з вимо ами оточення, ідіть
наз стріч їх побажанням.
РИБИ за лопотані пош ами приб т ової роботи — й все

пройде досить спішно. К йте залізо по и аряче, не ц райтеся
ори інальних пропозицій (заробити можна нетрадиційним спосо-
бом), майб тнє ар’єри ваших р ах. Головне — б ти зла оді з
нев амовним “хоч ”, дотрим ватися баланс “дай” і “на”

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

"Будівельник" поступився 
у матчі проти "Більбао"
Киянам не вдалося перемогти у першому матчі 1/2 фіналу Єврокубка
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У серед в столичном Па-
лаці спорт місцевий “Б -
дівельни ” в рам ах півфі-
нал Євро б а приймав
іспансь ий “Більбао”. По-
при вдалий почато матч ,
підопічні Айнарса Ба атс і-
са не змо ли втримати
здоб т перева і під-
с м пост пилися з ра-
х н ом 83:93. Пораз а від
іспансь о о л б зменши-
ла шанси “ ладіаторів” на
вихід до фінал т рнір ,
адже тепер на виїзді и-
янам необхідно здоб ти
перемо з різницею що-
найменше в 11 очо .

Матч, у якому київський “Буді�

вельник” повинен був приймати іс�

панського гранда “Більбао”, вітчиз�

няні вболівальники чекали з осо�

бливою пересторогою. Хоча “гладі�

атори” вже досягли гарного резуль�

тату, адже вперше в історії клубу во�

ни дійшли до 1/2 фіналу Єврокубка,

і та гра, яку демонстрували столичні

баскетболісти у цьому сезоні, неод�

норазово давала привід для схваль�

них відгуків.

До самої зустрічі “будівельники”

підійшли у досить гарному психоло�

гічному стані. Ще за два тижні до за�

вершення чемпіонату Суперліги

підопічні Айнарса Багатскіса забез�

печили собі першу сходинку у регу�

лярній першості. І попри те, що у

протистоянні з іспанським клубом

кияни не вважалися фаворитами,

столичні баскетболісти обіцяли дати

справжній бій опоненту. Зокрема

форвард київської команди Дайнюс

Шаленгана перед матчем зазначив:

“Ми у відмінному настрої та маємо

намір продовжити переможну ходу.

Гравці “Більбао”, як і всі іспанці,

грають у швидкий баскетбол. Наш

опонент серйозний і досвідчений,

але ми його не боїмося. Готуємося

до гри впевнено і спокійно. Я б ска�

зав, що “Більбао” в цьому випадку

якраз складніше — на команду тис�

не вага відповідальності, адже на па�

пері вони фаворити матчу”.

Слова гравця команди “будівель�

ники” почали втілювати вже із стар�

товим свистком арбітра. У перші

хвилини кияни діяли зосереджено і

злагоджено. Завдяки територіальній

перевазі, господарям вдалося розпо�

чати двобій досить непогано і повес�

ти у рахунку — 12:6. Гості, хоч і ви�

глядали спокійними, але все ж спро�

моглися відповісти своїми результа�

тивними атаками, і на 7�й хвилині

матчу рахунок став рівним. Далі сто�

личну команду повів за собою Мал�

кольм Ділейні. Варто зазначити, що

цього вечора з боку американського

легіонера “Будівельника” надходи�

ла основна загроза для ворожого ко�

шика. Однак своєрідний ривок киян

був зведений нанівець зусиллями

гравця “Більбао” Костаса Васіліаді�

са, який незадовго до кінця першої

чверті набрав 7 очок і допоміг своїй

команді піти на перерву у якості лі�

дера — 19:20.

У другій чверті протистояння все

ж відбулося за сценарієм поперед�

ньої. Двічі “Будівельник” йшов у

відрив: спочатку — завдяки потрап�

лянню Михайла Анісімова, Георгія

Цинцадзе і Артура Дроздова, по�

тім вражати кільце супротивників

взялися американські легіонери

Малкольм Ділейні і Лео Лайонс.

Тим не менш до кінця десятихви�

линки гостям вдалося не лише віді�

гратися, а й знову вийти уперед. За�

вдяки двом поспіль триочковим

кидкам у виконанні Рауля Лопеса і

Алекса Мумбру, “Більбао” домігся

переваги над киянами у чотири

пункти — 48:44.

Третю чверть зустрічі вболіваль�

ники чекали з нетерпінням, адже са�

ме після великої перерви “Будівель�

ник” у багатьох матчах сезону пока�

зував свою кращу гру. Однак вий�

шовши з роздягальні, кияни знову

змушені були наздоганяти суперни�

ка. А коли “гладіатори” не змогли

реалізувати чотири атаки поспіль,

Айнарс Багатскіс був змушений бра�

ти тайм�аут. Втім, коротка перерва

нічим не допомогла його підопіч�

ним, і господарі продовжили своє

падіння. До кінця передостанньої

чверті різниця у рахунку становила

10 очок на користь гостей.

Варто зазначити, що ця різниця

збереглася й до фінального свистка.

Щоправда, кияни протягом остан�

ньої чверті неодноразово скорочува�

ли відставання від “Більбао”, але у

іспанців щоразу знаходилась відпо�

відь на активні дії “будівельників”.

У підсумку гра завершилася з рахун�

ком 93:83 на користь іспанців. Тепер

столичному клубу на виїзді необхід�

но здобути перемогу з різницею що�

найменше в 11 очок

С
кл

ал
а 

О
кс

ан
а 

БА
РК

ІН
А

Цей день в історії 22 березня

1613 — р па п ритан від-
правляється з Ан лії до Амери и,
де вони бер ть часть в б дів-
ництві Бостона
1675 — ороль Ан лії Карл II

засн вав Королівсь обсервато-
рію в Грінвічі. Меридіан, що про-
ходив через обсерваторію, б в
прийнятий ан лійсь ими моря а-
ми за точ відлі
1841 — в США запатент вали

виробництво рохмалю
1874 — вперше проводиться
ра вели ий теніс
1888— в Лондоні представни-
и 12 ф тбольних л бів твори-
ли Ан лійсь ф тбольн лі
1895 — в Парижі брати

Люм'єр вперше продемонстр -
вали знятий ними фільм
1907 — Лондоні на в лицях

з'явилися перші та сі з
лічильни ами
Відповіді на с анворд на 4-й стор.
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У матчі проти іспансь о о "Більбао" форвард "Б дівельни а" Мал ольма Ділейні (правор ч) набрав 38 очо
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