
Громадський
транспорт повернувся
на вулиці
А столичні чиновники поплатилися за неналежне прибирання снігу

Олександра ГУНІНА,
Ірина ВАСИЛЕВСЬКА
“Хрещатик”

Робот омісії з питань техно-
енно-е оло ічної безпе и та
надзвичайних сит ацій Києві
визнано незадовільною. Її о-
лова, перший заст пни оло-
ви КМДА Оле сандр Маз р-
ча , визнав, що недооцінив
за рози стихії і подав від-
став . Поплатилися ріслами
ще два чиновни и. Проте зав-
дання № 1 для столичної вла-
ди — відновлення р х ро-
мадсь о о транспорт . Від
цьо о залежить нормальна
життєдіяльність міста.

На спільному засіданні Комісії з пи�

тань техногенно�екологічної безпеки

та надзвичайних ситуацій і Колегії

КМДА голова Київської міської дер�

жавної адміністрації Олександр Попов

визнав роботу комісії з питань техно�

генно�екологічної безпеки та надзви�

чайних ситуацій незадовільною та та�

кою, що не відповідала ситуації, яка

склалася у місті в зв’язку з негодою.

“На жаль, снігопад для декого став

сюрпризом. Незважаючи на те, що ін�

формацію про стихію ми отримали за�

вчасно, адекватної реакції не було.

Перш за все від тих, хто першочергово

повинен був на це відреагувати”,— наго�

лосив голова КМДА Олександр Попов.

У зв’язку з цим очільник міста запро�

понував членам Колегії прийняти від�

ставку першого заступника голови

КМДА Олександра Мазурчака, про яку

він оголосив на засіданні. “Як профе�

сіонал, як людина, яка багато років

працює у цій системі, я недооцінив си�

туацію та не організував на належному

рівні роботи з попередження наслідків

негоди”,— зізнався Олександр Мазур�

чак.

Також голова КМДА запропонував

притягнути до дисциплінарної відпові�

дальності начальника управління з пи�

тань надзвичайних ситуацій Віталія

Пшеничного, звільнивши його із поса�

ди, та визнати факт несвоєчасного ви�

конання робіт із очищення від снігу ав�

тошляхів міста протягом 22 березня і

вночі 23 березня та вніс пропозицію

щодо звільнення Георгія Глінського з

посади гендиректора КК “Київавто�

дор”.

Персональну відповідальність за ста�

більну роботу міста під час можливого

паводку Олександр Попов поклав на

директора Департаменту міського бла�

гоустрою та збереження природного

середовища Сергія Садового.

Водночас Олександр Попов подяку�

вав рядовим працівникам, зокрема, во�

діям, працівникам житлово�комуналь�

ного господарства, військовим, ДАІ,

активним мешканцям міста, які майже

без відпочинку очищали міські дороги,

тротуари, прибудинкові території, зу�

пинки міського транспорту тощо від

снігу та накрижень.

“Наша напружена робота продовжу�

ється, адже ситуація в місті до цього ча�

су надзвичайна. Міський та районні

штаби працюють в цілодобовому режи�

мі. В цьому плані у нас немає дрібних

питань. Все, що стосується повернення

якості життєдіяльності міста, на тому

рівні, який був до надзвичайної ситу�

ації,— повинно бути зроблено най�

ближчим часом”,— наголосив Олек�

сандр Попов.

Однак особливо важливою для нор�

мального функціонування міста зали�

шається відновлення роботи громад�

ського транспорту. За словами директо�

ра Департаменту транспортної інфра�

структури Євгена Водовозова, вже сьо�

годні на лінії вийде 440 автобусів, 290

тролейбусів та 200 трамваїв. Окрім то�

го, перевезення пасажирів забезпечува�

тиме близько 1 900 маршрутних таксі.

Відсьогодні запровадять і новий авто�

бусний маршрут, який перевозитиме

пасажирів від центрального вокзалу до

станції метро “Університет”.

“Ми раді, що багато людей, які при�

їжджають на роботу до столиці з облас�

ті, дослухалися до закликів та прибува�

ють до міста не на власному автотранс�

порті, а на електричках. Однак це при�

звело до збільшення пасажирів на стан�

ції метро “Вокзальна”, з чим вона не

справляється, тож ми вирішили тимча�

сово запустити автобусний маршрут,

який перерозподілить пасажиропото�

ки”,— зазначив Євген Водовозов.

Окрім того, очільник транспортного

департаменту запевнив, що вже до кін�

ця нинішнього дня запрацюють два

найпроблемніших трамвайних марш�

рути столиці — № 14 і № 15.

Окрім цього, ситуація, що склалася

на вихідних у Києві, ще раз підтвердила

необхідність законодавчого врегулю�

вання руху великовагового транспорту

в Києві. “Ми неодноразово порушували

це питання і підтримуємо таку ініціати�

ву. Однак, на нашу думку, при розробці

нормативно�правового акту потрібно

говорити не лише про зимовий період, а

й про літній. Адже під час спекотної по�

годи дорожнє покриття нагрівається до

температури +71°C, і фури, що безкон�

трольно рухаються столицею, руйнують

асфальтобетон, а відповідальності ж за

це ніхто не несе”, – зазначив керівник

“Київавтодору”.

Крім того, на його думку, необхідно

також на законодавчому рівні затвер�

дити так звані маркери. Оголошення

маркеру певного кольору означало б

заборону транспорту виїжджати на ву�

лицю без нагальної потреби. Наразі ж

“Київавтодор” може лише рекоменду�

вати водіям не користуватися автомобі�

лями в разі складних погодних умов.

Додамо, що сьогодні вночі вивозила

сніг 301 одиниця техніки, в тому числі 233

самоскиди, 55 завантажувачів, 4 бульдозе�

ри, 5 екскаваторів, 3 грейдери і 2 приби�

ральні машини. За словами заступника го�

лови КМДА Анатолія Голубченка, най�

більше техніки надали “Київметробуд”,

“Київміськбуд”, “Київенерго” і кілька ін�

ших підприємств. Всього вивезли близько

20 тисяч тонн снігу, передусім з Кловсько�

го узвозу, вулиць Межигірської, Москов�

ської, Гончара тощо. Нагадаємо, що у ніч

із 25 на 26 березня зі столиці було вивезе�

но понад 17 тисяч тонн.

Усього 22�23 березня у Києві випало

40 мільйонів м3 снігу, за останнє сто�

річчя — це рекордна добова кількість

опадів. У подібній ситуації опинилися

й інші міста не лише України, а й Євро�

пи. Так, мороз та снігопади спричини�

ли величезні затори на дорогах Східної

Європи. Зокрема тисячі водіїв застряг�

ли на трасі, яка з’єднує Угорщину з

Австрією. Паралізовані болгарські ав�

тошляхи, магістралі південно�східної

Польщі, порушено курсування поїздів

у Чехії. Без електропостачання опини�

лися 19 тисяч будинків у Словаччині,

68 тисяч — у Франції

У номері

Новини

Балансоутримувачам вручили
більше 1 150 приписів за неналежне
прибирання території
У понеділо працівни и Департамент місь о о

бла о строю та збереження природно о середови-
ща спільно з інспе торами РДА за несвоєчасне
прибирання сні вр чили 1 159 приписів та с лали
54 адмінпрото оли. На адаємо, понеділо під час
чер ово о засідання Місь о о штаб з лі відації на-
слід ів не оди олова КМДА Оле сандр Попов дав
дор чення профільном департамент посилити
робот з балансо трим вачами щодо розчищення
їхньої території від сні та лі відації б р льо . У ра-
зі, я що балансо трим вачі й надалі і нор ватим ть
ви онання своїх обов’яз ів, працівни и Департа-
мент місь о о бла о строю та збереження при-
родно о середовища сперш вр чатим ть приписи,
а з одом штраф ватим ть їх

Столичні “спрощенці” б’ють 
рекорди зі сплати податків

Впродовж двох місяців 2013 ро приватні під-
приємці столиці самостійно нарах вали та спла-
тили до бюджет 157 млн рн. Я повідомили
“Хрещати ” ДПС м. Києва, це більше, ніж на
500 % перевищ є мин лорічні надходження цьо о
подат . Тоді від “спрощенців” бюджет отримав
25,6 млн рн. Переважн більшість цієї с ми
сплатили підприємці, я і працюють на третій р -
пі. На сьо одні Києві на спрощеній системі опо-
дат вання задіяно майже 86,4 тисячі фізичних
осіб-підприємців. Найпоп лярнішою серед “спро-
щенців” залишається др а р па (42,2 тисячі
осіб). Перш та третю р п спрощеної системи
обрали понад 8 тисяч осіб та понад 36 тисяч під-
приємців відповідно. У 5-й р пі наразі працюють
14 фізичних осіб-підприємців. На адаємо, в цьо-
м році для платни ів 5-ї р пи зменшено став и
єдино о подат з 10 % та 7 % до 7 % та 5 % від-
повідно, а для 2-ї р пи введено подання звітно-
сті раз на рі , а не що вартально. “Спрощенці”
та ож мають можливість перейти на спрощен
систем оподат вання в еле тронном ви ляді,
до то о ж, протя ом ро змінити р п або став-

подат

За чотири дні в Києві обстежилися
на туберкульоз 480 осіб
З 26 березня цифровий флюоро раф відновлює

робот і до 28 березня працюватиме біля Головпо-
штамт (в л. Хрещати , 22) з 9.00 до 18.00 з пере-
рвою на обід з 13.00 до 14.00. Та е рішення б ло
прийнято зв’яз з тимчасовою неможливістю
під’їзд флюоро рафа до автово залів. Я повідо-
мили “Хрещати ” ор анізатори а ції “З пиніть т -
бер льоз, по и я живий!”, з 19 по 22 березня б -
ло обстежено 480 людей. За дні обстежень б ло
виявлено 2 випад и т бер льоз ; 2 рецидиви т -
бер льоз ; 7 осіб після перенесено о т бер льо-
з виявилися пра тично здорові; 5 пневмоній; од-
не он озахворювання ( істи в ле енях). За інфор-
мацією ор анізаторів а ції, дві третини тих, хто
приходить на обстеження, — це особи пенсійно о
ві . За словами оловно о фтизіатра Департа-
мент охорони здоров’я Києва Владислава Штань-
а, виявлення хвороби на ранніх стадіях є запор -
ою спішно о од жання. Він на олосив, що в
У раїні діа ности а та лі вання т бер льоз без-
оштовні

КП “Фармація” отримала 
міжнародну нагороду за якість
Компанії з 30-ти держав світ засл жили цьо оріч

Міжнародн на ород за я ість. Серед них КП “Фар-
мація”. Про це тепер є запис низі пошани Гло-
бально о Кл б лідерів тор івлі я оловно о засно-
вни а на ороди. На орода “За я ість” — це визнан-
ня я ості бізнес . На орода б ла створена з метою
підтрим и і відзначення внес в фармацевтичн а-
л зь ожної омпанії, що борються за я ість своєї
прод ції. До слова, КП “Фармація” — партнер
КМДА реалізації соціальних прое тів “Карт а и-
янина” та “Соціальна опти а”

МІСЬКА ВЛАДА

ВИДІЛИТЬ 10 МІЛЬЙОНІВ

НА ДИТМАЙДАНЧИКИ
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"КИЇВЕНЕРГО" УКЛАДЕ

ПРЯМІ ДОГОВОРИ 

З ПОЛОВИНОЮ КИЯН
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МІСТУ ПОВЕРНУЛИ

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ 

НА Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
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ВІД ПРИВАТИЗАЦІЇ

ПЛАНУЮТЬ ОТРИМАТИ

27,9 МЛРД ГРИВЕНЬ
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Все, що стос ється повернення я ості життєдіяльності міста на том рівні, я ий б в до надзвичайної сит ації, повинно б ти зроблено найближчим часом
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Юрій ПАРАМОНОВ:
"У нас є факти затримання
співробітників іноземних
спецслужб "на гарячому" під час
проведення розвідувальних акцій" 

СТОР. 4 

Аеропорт "Київ" розширює
географію авіасполучень 
Вільнюс став сімнадцятим за ордонним містом, з
я им летовище має прямий зв`язо

СТОР. 2 
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"Київенерго" хоче укласти прямі договори 
з половиною киян
Я повідомили "Хрещати " в прес-сл жбі омпанії, з 1 вітня "Ки-

ївенер о" розпочинає ладання прямих до оворів про надання посл
ЦО та ГВП з меш анцями 5-ти житлових б дин ів на Троєщині, я і об-
сл ов ють ЖБК "Арсеналець-25" та ОСББ "Сил ет". О рім цьо о,
вітні — травні омпанія продовжить підписання до оворів про надан-
ня посл ЦО та ГВП з меш анцями 47-ми б дин ів на Троєщині та По-
долі. Зо рема це б дин и, розташовані межах обсл ов вання цен-
тральних теплових п н тів на в л. Каштановій, 13-А, просп. Мая ов-
сь о о, 59-А, в л. Бальза а, 48-А, в л. Почайнинсь ій, 64 та в л. Кос-
тянтинівсь ій, 61. Водночас омпанія розпочне ладення до оворів з
меш анцями двох б дин ів на в л. Тр тен а в Голосієві.
"На сьо одні основним ліцензованим видом діяльності "Київенер о"

є виробництво еле тричної та теплової енер ії. Водночас, роз міючи
процес лібералізації рин , омпанія роз лядає питання наб ття ф н -
цій ви онавця посл з централізовано о опалення та постачання а-
рячої води. Впродовж наст пних трьох ро ів ми роз лядаємо плани з
переход на прямі до овори з половиною меш анців Києва",— зазна-
чив ендире тор ПАТ "Київенер о" Оле сандр Фомен о.
Наразі ви онавцями посл з ЦО та ГВП Києві більшості б дин-
ів є їхні балансо трим вачі

Міська влада виділить 10 мільйонів 
на дитмайданчики
У цьом році на ремонт і замін дитячих і рових майданчи ів б де виді-

лено близь о 10 мільйонів ривень. Я повідомив в ефірі теле анал "Ки-
їв" олова КМДА Оле сандр Попов, до інця першо о півріччя б де повні-
стю реалізовано прое т про рами з ре онстр ції дитячих майданчи ів.
"Я д маю, що до Дня Києва, а може навіть і раніше, ми зможемо

ма симально ви онати дан про рам і оновити майданчи и для юних
иян",— с азав очільни місь адміністрації

Цифра дня

7 954 800 000 
гривень, на таку суму було надано послуг столичними
підприємствами сфери послуг у січні 2013 року 
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Києву повернули земельну ділянку 
на Богдана Хмельницького
Господарсь ий с д задовольнив позов про рат ри Києва та зо-

бов'язав ТОВ "Київмісь е спл атація" поверн ти до ом нальної влас-
ності 0,08 а землі вартістю понад 6 млн рн на в л. Бо дана Хмель-
ниць о о, 64 Шевчен івсь ом районі.
Рішенням Київради 2001 році наділ б ло передано ом нальном

підприємств "Генеральна дире ція Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації по обсл ов ванню іноземних представництв" для е спл ата-
ції та обсл ов вання б дин дипломатично о призначення, повідо-
мили "Хрещати " відділі зв'яз ів із ЗМІ столичної про рат ри.
У 2010 році Київрадою внесено зміни до цьо о рішення та земельн

ділян передано в орист вання ТОВ "Київмісь е спл атація", з я им
ладено до овір оренди на 15 ро ів.
Натомість рішення Київради про передач землі в оренд ТОВ "Ки-

ївмісь е спл атація" є неза онним.
Про рорсь ою перевір ою встановлено, що це рішення прийнято

без розроблення відповідної прое тної до ментації та за позовом
про рат ри Києва березні мин ло о ро вже с асовано Київсь им
апеляційним адміністративним с дом. За рішенням с д до овір орен-
ди з ТОВ "Київмісь е спл атація" визнано недійсним та товариство
зобов'язане поверн ти землю з неза онно о володіння

У столиці знову покажуть фіалки
Сенполіями або, просто аж чи, фіал ами можна б де помил вати-

ся з 5 по 7 вітня в "Палаці дитячої та юнаць ої творчості" за адресою:
в л. Івана Мазепи, 13, неподалі станції метро "Арсенальна".
Ор анізатори вистав и арант ють мас позитивних емоцій і навіть

захоплення від яс равих ольорів фіало . На виставці можна б де не
тіль и порад вати о о, але й придбати я самі рослини, та і всі с п т-
ні товари. Вхід на вистав без оштовний. На адаємо, на День Свято-
о Валентина Києві вже відб лася вистав а фіало

Аеропорт "Київ" розширює
географію авіасполучень
Вільнюс став сімнадцятим закордонним містом, з яким летовище
має прямий зв'язок

Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Аеропорт "Київ" має спол чення з
шістнадцятьма містами десятьох
державах світ . Литва стала одинад-
цятою раїною, адже днями з лето-
вища розпочав перевозити пасажи-
рів авіарейс Київ — Вільнюс. У пла-
нах оловних повітряних воріт столи-
ці — й надалі поширювати ео рафію
спол чень з європейсь ими містами.

Ще за часів Радянського Союзу літаки з Києва

до Вільнюса та у зворотному напрямку курсували

щодня. Однак за часів незалежності ця ситуація

докорінно змінилася. Так, донедавна з україн$

ської столиці до Литви потрапити було доволі

складно — лише за допомогою регулярного авто$

бусного сполучення, адже залізничне з'єднання

між містами відсутнє, а авіарейс був наявний ли$

ше один — з міжнародного летовища "Борис$

піль".

Тож полегшити життя туристам та бізнесменам

вирішили в муніципальному аеропорті "Київ", де

днями запустили пряме авіасполучення між Ки$

євом та Вільнюсом. "Приємно, що зараз ми від$

новлюємо втрачені сполучення. Це свідчить про

розвиток комунального аеропорту в Жулянах,

який відбувається на умовах державно$приватно$

го партнерства",— зазначив голова КМДА Олек$

сандр Попов.

Регулярний рейс буде виконуватися три рази на

тиждень, а починаючи з 27 квітня — щоденно.

Перевозитимуть пасажирів нові літаки 2012$го

року випуску. Обслуговування на борту організо$

вано в преміум$економічному та економічному

класах.

Завдяки зручним пересадкам, які пропонує

аеропорт "Київ", гості з Литви зможуть здійснити

переліт не лише у Київ, а й в інші міста, зокрема

в Одесу, Львів, Донецьк, Харків, Луганськ, Тбілі$

сі, а з 1 червня — у Сімферополь.

Таке повітряне сполучення сприятиме розвит$

ку туризму, в тому числі й активізації бізнес$парт$

нерства, переконані у посольстві Литовської Рес$

публіки. "Авіапереліт буде вигідним для обох на$

ших країн. На сьогодні між Литвою та Україною

дуже активні економічні відносини. Ми вже до$

сягли більше мільярда доларів товарообороту.

Сподіваюся, що відкриття таких сполучень спри$

ятиме більш активному розвитку наших торгових

та економічних відносин, а також туризму",— за$

значив комерційний аташе Литовської Республі$

ки в Україні Рімантас Шєгжда.

У планах аеропорту — й надалі розвивати між$

народне сполучення та збільшувати пасажиропо$

тік. Зокрема, аби летовище могло приймати вели$

когабаритний транспорт, вже до кінця цього року

планують подовжити злітно$посадкову смугу на

150 метрів. Як зазначив гендиректор компанії

"Майстер Авіа" Олексій Яковець, наразі також ве$

дуться роботи зі зведення бізнес$терміналу. По$

при сніжну та холодну зиму, вже виконані земля$

ні роботи, встановлено фундамент та зведено

каркас на рівні другого поверху. "Запланований

термін введення в експлуатацію цього об'єкта —

серпень нинішнього року, однак строки корегую$

ться відповідно до погодних умов",— розповів

Олексій Яковець.

Окрім цього, планується звести на території ле$

товища термінал В для обслуговування внутріш$

ніх рейсів. Об'єкт будуватимуть з легких конструк$

цій, тож ввести в дію його мають вже у серпні —

вересні 2013 року. Це дозволить перевести всі

внутрішні рейси, частина з яких зараз обслуговує$

ться через термінал А, у новозбудований ком$

плекс, що, в свою чергу, збільшить пропускну

спроможність міжнародного терміналу.

Очікується, що в поточному році послугами

муніципального аеропорту скористається понад 

1 мільйон пасажирів. У 2010 році ця цифра скла$

дала 26 тисяч осіб, у 2011$му — 400 тисяч, у 2012$

му — 860 тисяч. Такий ривок став можливим за$

вдяки відкриттю 22 травня 2012 року нового між$

народного терміналу А на території летовища

"Депутатські" вихідні

Юрій Береговий, депутатська
фракція "Ініціатива":

— Я зараз перебуваю на лікарня$

ному, тому вихідні також провів у

лікарні. Тут мені сніг не заважав,

перебоїв у роботі закладу не помі$

тив...

Віктор Грінюк, голова депутатської
фракції "Спортивний Київ":

— А що я міг робити? Працював

лопатою — чистив сніг. Робив це

на Подолі, по вулиці Гончара пхав

машини, що зараз й не розігнути$

ся. От, наприклад, вчора знову ж

таки на вулиці Гончара дівчину

Наташу, яка чогось виїхала на сво$

єму крихітному "Хюндаї", із заме$

тів витягали — ми з хлопцями 600

метрів машину буквально на руках

несли. Я зараз озброєний лопа$

тою — вона в багажнику лежить,

тому пересуваюся містом нормаль$

но. Хочу подякувати всім киянам,

з якими цими вихідними довелося

пхати машини, таких людей ви$

явилося дуже багато. Це надихає й

самому братися за лопату і відко$

пувати чужі автівки.

Олексій Рєзніков, голова депутат%
ської фракції "Блок Миколи Кате%
ринчука":

— На цих вихідних я з друзями

повертався з Вінниці. Ми пересу$

валися на трьох позашляховиках,

так як займаємося автоспортом.

На трасі Умань$Київ наші лебідки

були досить доречними — букваль$

но 300 кілометрів ми займалися

тим, що витягували людей з кюве$

тів. У неділю я, нарешті, дістався

додому.

Юрій Бондар, депутатська фракція
"Громадський актив Києва":

— У п'ятницю я 5 годин їхав з

Оболоні на Вишгородську. Доро$

гою штовхав автівки і навіть маши$

ну швидкої допомоги. Не обійшло$

ся й без казусів — двом водіям іно$

марок довелося пояснювати, що

машину швидкої треба пропустити

вперед. Багато людей працювало

добровільно на дорогах, допомага$

ли один одному, навіть ділилися

чаєм. У суботу і неділю ми органі$

зували такий собі дворовий

МНС — розчищали територію. Те$

пер у дворі можна спокійно проїха$

ти. Випало стільки снігу, що пра$

цівники ЖЕКів не можуть само$

тужки його подолати.

Ігор Шовкун, депутатська фракція
"Народна партія":

— Мені пощастило: я завчасно

доїхав додому, тому сніг мене в до$

розі не застав. В таку погоду, як за$

раз, можна займатися лише од$

ним — розчищати сніг.

Михайло Рєзнікович, депутатська
фракція "Партія регіонів":

— Вихідними був у театрі, де я ре$

петирую кожен день. Ось цим і був

зайнятий...

Валерій Пономаренко, депутатська
фракція "Народна партія":

— У мене родичі на Осокорках за$

хворіли, потрібно було допомогти

їм, тому я буквально два дні розчи$

щав там сніг, привозив продукти і

ліки. Також навідав батьків, допоміг

їм впоратися зі стихією. Справді,

ситуація з погодою була складною,

але все можна вирішити, думаю, що

панікувати не варто.

Микола Лук'янок, депутатська
фракція "Відродження Києва":

— Минулі вихідні та й зараз я

більшою мірою займаюся тим, що

стою у заторах на вулицях Києва або

відкидаю сніг лопатою. Сьогодні,

наприклад, годину простояв у заторі

на Сирці. Про двори взагалі мови

немає — все завалено снігом.

Наумко Віктор, депутатська фрак%
ція "Відродження Києва":

— Я розчищав разом з іншими

жителями двори будинків, також

довелося відкопувати зупинку гро$

мадського транспорту. Сьогодні

знову довелося стояти у заторах, бо

багато доріг досі не прибрані

Запитувала  Віталіна ГОНЧАР, 
"Хрещатик"

Перевозитим ть пасажирів з Києва до Вільнюса і зворотном напрям нові літа и 2012- о ро вип с

Коле тив Дарниць ої районної в місті Києві
державної адміністрації із либо им с мом
сприйняв с орботн звіст про передчасн
смерть начальни а Дарниць о о РУ ГУМВС
У раїни в місті Києві пол овни а міліції
Анатолія Ми олайовича Шевчен а
Висо а професійна майстерність Анатолія

Ми олайовича, йо о життєва м дрість, ор ані-
заторсь ий талант, та товність і ч йність
ставленні до людей назавжди залишаться
вдячній пам'яті всіх, хто йо о знав.
Анатолій Ми олайович Шевчен о народився 9 травня 1953 ро в

селищі Миловидів а С мсь о о район С мсь ої області.
Після за інчення ш оли працював водієм, а в 1973 році б в при-

званий на сл жб в Збройні Сили СРСР.
По за інченні сл жби вітні 1976 ро б в прийнятий на сл жб

в ор ани вн трішніх справ на посад інспе тора дорнадзор С м-
сь о о мотовзвод о ремо о дивізіон дорожньо о на ляд міліції
УВС С мсь о о облви он ом . У цьом ж році вст пив до Львівсь ої
спеціальної середньої ш оли міліції МВС СРСР, після за інчення я ої
1978 році б в направлений розпорядження адрів УВС м. Києва.
Тр дов діяльність столиці розпочав на посаді інспе тора, а з

січня 1985 ро — після за інчення Київсь ої вищої ш оли МВС
СРСР — обіймав ерівні посади ор анів вн трішніх справ міста.
З 2004- о — начальни відділ УКР РУ ГУ МВС У раїни в м. Києві.

У березні 2010 ро призначений на посад начальни а Дарниць о-
о РУ ГУМВС У раїни.
За ва омий особистий внесо зміцнення за онності та правопо-

ряд , боротьб зі злочинністю, зраз ове ви онання сл жбово о
обов'яз та висо ий професіоналізм на ороджений на р дним зна-
ом "За відзна в сл жбі" І, ІІ та ІІІ ст пенів; на р дними зна ами
"Зна пошани", "Хрест слави". У 2012 році У азом Президента У ра-
їни б в на ороджений орденом "За засл и" III ст пеня.
Анатолій Ми олайович мав життєве редо: "Хто правд сіє — зла

не знає".
Дарниць а РДА висловлює либо е співч ття рідним, близь им та
оле ам по ійно о.
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З мин лої п'ятниці на Київ висипалася ре ордна іль ість сні . Це с ладнило пе-
рес вання автіво доро ами міста, забло вало заїзди до з пино ромадсь о о
транспорт та житлових б дин ів. Ш ода, що ба ато людей обрало позицію "моя
хата с раю" і переважно на вихідних займалися тим, що звин вач вали заметах
не лише по од , а й влад . А по и переважна більшість омент вала затори, "на
о о" міряла іль ість сні під своїм під'їздом і с аржилася на життя, решта від о-
п вали із заметів свої та ч жі автів и, розчищали двори та з пин и, при ощали лю-
дей печивом і чаєм. "Хрещати " та ож поці авився, що робили цими вихідними
деп тати Київради.



Тенденції

Ділові новини

Бар’єри у торгівлі між 
Україною та ЄС 
будуть усувати

У Києві за ініціативи Асоціації
“УССП” та підтрим и Посольства
Респ блі и Словенія в У раїні від-
б лося засідання раїнсь их і сло-
венсь их підприємців, в ході я о о
пройшла презентація Прое т
“Сприяння взаємній тор івлі шля-
хом с нення технічних бар’єрів
тор івлі між У раїною та Європей-
сь им Союзом”. За словами ерів-
ни а прое т Стефаноса Іоа іміді-
са, У раїна вже пройшла половин
шлях до оловної мети — відмови
від ГОСТів і переход на Європей-
сь систем стандартизації. Ке-
рівни прое т на олосив, що ін-
цевим рез льтатом б де модерні-
зація раїнсь ої інстит ційної та
нормативно-правової основи за-
безпечення безпе и прод ції.
Цьом процес сприяє почато мо-
дернізації матеріально-технічної ін-
фрастр т ри випроб вальних і а-
лібр вальних лабораторій.
За словами е сперта з юри-

дичних питань дано о прое т
Дмитра Л цен а, лючовою ідеєю
прое т є дост п раїнсь ої про-
д ції на рин и ЄС на рівних мо-
вах з іншими державами-члена-
ми ЄС і навпа и.
Ви онавчий дире тор Асоціації

“УССП” Сер ій Сіталов озв чив
перспе тиви роботи ор анізації на
поточний рі . Зо рема травні
раїнсь а Асоціація “Хар івпта-

хопром” та Асоціація раїнсь их
вино радарів відвідають вистав
“AGRA-51” Словенії. Та ож
травні план ється презентація сло-
венсь о о т ризм сезон 2013 в
Запоріжжі і Одесі, а восени — засі-
дання членів Асоціації для об ово-
рення безпе и бізнес в У раїні

Кабмін планує дефіцит
держбюджету 3,2 % ВВП 
у 2013"му
Кабінет Міністрів план є втри-

мати дефіцит державно о бюдже-
т 2013 ро на рівні 3,2 % ВВП.
Про це с азано в державній про-
рамі а тивізації розвит е оно-

мі и на 2013-2014 ро и, затвер-
дженою постановою Кабмін
№ 187 від 27 люто о. Уряд та ож
план є зростання реально о ВВП
на рівні 2,5-3 % в 2013 році. Каб-
мін очі є, що в 2013 році пере-
розподіли валово о вн трішньо о
прод т через зведений бюджет
становитим ть на рівні 29,5 %, по-
відомляють “У раїнсь і новини”

Від приватизації планують
отримати 27,9 млрд гривень

Уряд план є надходження від
приватизації в державний бюджет
на рівні 27,9 млрд ривень 2013-
2014 ро ах. Про це с азано в дер-
жавній про рамі а тивізації роз-
вит е ономі и на 2013-2014 ро-
и, затвердженій постановою Каб-
мін № 187 від 27 люто о. Та ож
ряд очі є за цей період збільши-
ти обся імпортозаміщення сіль-
сь о осподарсь ої техні и до
20 %, збільшити не менш ніж в 1,5
раз обся виробництва ра етно-
осмічної техні и, збільшити част-

вітчизняної фармацевтичної

прод ції на вн трішньом рин в
середньостро овій перспе тиві на
5-10 % і знизити щорічний рівень
енер оємності валово о вн тріш-
ньо о прод т на 1,5-3 %.
У 2012 році Фонд державно о

майна перерах вав державний
бюджет 6,76 млрд рн від прива-
тизації держмайна при передба-
чених держбюджеті-2012
10 млрд рн

ЄБРР виділив кредит 
на підвищення безпеки АЕС

Європейсь ий бан ре онстр -
ції та розвит виділив Національ-
ній атомній енер о енер ючій ом-
панії “Енер оатом” редит на за-
альн с м 300 млн євро на під-
вищення безпе и раїнсь их
атомних еле тростанцій. Підпи-
сання редитної оди відб лося в
Міністерстві енер ети и й в ільної
промисловості. Зі слів міністра
енер ети и й в ільної промисло-
вості Ед арда Ставиць о о, редит
від Європейсь о о співтовариства
атомної енер ети и Euratom роз-

мірі 300 млн євро б де зал чений
раїнсь ою стороною на почат
вітня. Та им чином, за альна вар-
тість про рами підвищення безпе-
и раїнсь их АЕС становить
1 245,3 млн євро

Тарифи на компослуги для
населення не зростатимуть

Про це заявив міністр ре іо-
нально о розвит , б дівництва
та ЖКГ Геннадій Темни . “Тари-
фи для населення не зростати-
м ть. Це принципова позиція
президента і ряд . А для то о,
щоб підприємства ал зі не б ли
збит овими, ряд передбачив в
державном бюджеті 5,1 млрд
рн — на по ашення забор ова-
ності з різниці в тарифах на теп-
лов енер ію, посл и з централі-
зовано о постачання і водовідве-
дення”,— с азав міністр. Він на-
олосив, що міністерство веде
робот щодо створення норма-
тивної бази, я а дозволить фор-
м вати тариф з рах ванням ін-
вестиційної с ладової, я а б де

с ладати 15 %. “Тоді, оли в та-
рифі б де за ладена інвестиційна
с ладова за рах но зменшення
собівартості, інвестор б де заці-
авлений впровадж вати інвести-
ційн про рам чи то в сфері теп-
лопостачання, чи централізова-
но о водопостачання та водовід-
ведення”,— пояснив міністр

Для здешевлення іпотеки
виділять 600 млн гривень

Кабінет Міністрів має намір ви-
ділити 600 млн ривень із держав-
но о бюджет для реалізації дер-
жавної про рами зі здешевлення
іпотечних редитів в 2013-2014
рр. Про це с азано в державній
про рамі а тивізації розвит е о-
номі и на 2013-2014 ро и, затвер-
дженій постановою Кабмін
№ 187 від 27 люто о. Та ож під цю
про рам план ється забезпечити
зал чення 4,5 млрд ривень поза-
бюджетних оштів. Кабмін очі є,
що в рам ах реалізації про рами в
2013-2014 ро ах б де надано 13,6
тис. іпотечних редитів

Австрійські ідеї для
Олександрівської
лікарні
Компанія "VAMED" розробила
проект реконструкції закладу,
який презентуватиме під час
"Днів Києва у Відні"
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Фахівці з Австрії розробили прое т поб дови єдино о
вели о о ба атоповерхово о орп с Оле сандрівсь ої
лі арні, я ий вмістить все — від приміщень для прийо-
м пацієнтів та діа ностичних абінетів до відділень всіх
лі вальних профілів та стаціонарів. За альна пропоно-
вана площа приміщень за лад — 60 000 в. м. Запла-
нований об’є т відповідає останнім міжнародним стан-
дартам для лі арень, а йо о реалізація можлива впро-
довж 36-ти місяців.

Реформування охорони здоров’я в Києві полягає не лише в активній роз�

будові мережі закладів первинної медичної допомоги — центрів ПМСД та

консультативно�діагностичних центрів. Не менш важливою складовою є

модернізація клінічних лікарень, виведення їх роботи на європейський рі�

вень. У цій справі допомогу київській владі пропонує австрійська група

компаній “VAMED” — лідер світового ринку у сфері проектування, будів�

ництва, оснащення і менеджменту комплексних об’єктів охорони здоров’я,

що реалізувала більше шести сотень успішних проектів в 70�ти країнах сві�

ту.

“VAMED” презентуватиме проекти будівництва сучасної лабораторії та

реконструкції столичної Олександрівської лікарні під час “Днів Києва у

Відні”, які пройдуть 22�24 квітня цього року в австрійській столиці. Про це

“Хрещатику” повідомили у прес�службі Департаменту промисловості та

розвитку підприємництва КМДА. Розробка передбачає перетворення цьо�

го закладу на справді сучасний центральний лікувальний заклад мегаполісу.

Нинішню систему з розкиданих старих павільйонів лікарні у “VAMED”

вважають неефективною і нерентабельною, а також незручною і витратною

з точки зору логістики і обслуговування.

Натомість фахівці компанії запропонували проект побудови єдиного ве�

ликого багатоповерхового корпусу, який вмістить все — від приміщень для

прийому пацієнтів, діагностичних кабінетів до відділень всіх лікувальних

профілів та стаціонарів, а також технічних приміщень і комунікацій. За�

гальна пропонована площа приміщень нової лікарні — 60 000 кв. м. Запла�

нований об’єкт відповідає останнім міжнародним стандартам для лікарень.

А його реалізація можлива впродовж 36�ти місяців.

“Пропозиція “VAMED” надзвичайно цікава. Адже ця компанія успішно

працює в багатьох країнах на чотирьох континентах світу, а сфера її діяль�

ності охоплює майже всі галузі охорони здоров’я. Київ визначив охорону

здоров’я пріоритетним напрямом розвитку, і зараз ведеться активне рефор�

мування галузі. Отримати такого потужного партнера для нас дуже вчасно,

потрібно, і ми розраховуємо на тісну, плідну, взаємовигідну співпрацю”,—

зазначила директор Департаменту промисловості та розвитку підприєм�

ництва КМДА — координатор бізнес�програми “Днів Києва у Відні” Люд�

мила Денисюк.

Фахівці “VAMED” також додають, що автономну лабораторію на терито�

рії лікарняного комплексу можна буде або модернізувати, або збудувати но�

ву — “під ключ”. Пропонується створення повністю автоматизованого об’�

єкта, що забезпечить послуги гематологічної та мікробіологічної лаборато�

рій, проведення коагуляційних тестів. Потужність становитиме 3 000 клі�

нічних та 510 імунологічних тестів на годину. Все це контролюватиметься

комп’ютерно�інформаційною системою лабораторії. Високий рівень авто�

матизації забезпечить відстеження та мінімізацію ризиків, зменшення кіль�

кості проб на одного пацієнта, скорочення часу на обробку матеріалів, а от�

же, збільшить кількість пацієнтів, які отримають послуги. Лабораторія до�

зволить виконувати високоякісні тести і зменшити кількість медичних по�

милок. При цьому відбудеться суттєве скорочення витрат на утримання

персоналу.

“У портфоліо компанії — державні і приватні клініки різного профілю,

лікувально�реабілітаційні центри, будинки престарілих, санаторії і тер�

мальні курорти. Одним з основних ноу�хау компанії є професійне управ�

ління об’єктами охорони здоров’я: ми надаємо послуги з госпітального ме�

неджменту для 300 лікарень (близько 90 000 ліжок) в різних країнах світу.

Ми також є піонерами у реалізації проектів ДПП в галузі охорони здо�

ров’я — це 17 моделей ДПП (13 моделей успішно реалізовано, 4 — на стадії

реалізації) в Австрії та Німеччині. “VAMED” є лідером австрійського рин�

ку медичного і SPA�туризму: наші оздоровчі термальні комплекси обслуго�

вують близько двох з половиною мільйонів відвідувачів на рік. Стратегічни�

ми партнерами “VAMED” є провідні університетські клініки Європи. І ми

готові ділитися своїм досвідом з Україною”,— коментує позицію австрій�

ської компанії генеральний директор представництва “VAMED” в Україні

Петер Вернер.

Представники компанії запросили голову КМДА Олександра Попова в

ході візиту до столиці Австрії з нагоди “Днів Києва у Відні” ознайомитися з

роботою тамтешніх провідних медичних установ, які збудовані компанією

та знаходяться в її управлінні. Відвідати пропонують Центральну лікарню

Відня АКН (Університетська клініка) та її центральну лабораторію, Невро�

логічний реабілітаційний центр Розенхюгель і, власне, головний офіс

“VAMED”
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Обережно, "ескулапи" 
з біодомішками!
На віртуальне лікування виманюють реальні гроші
Віктор ЛІСОВСЬКИЙ
“Хрещатик”

У Києві а тивно діють ор-
анізовані злочинні р пи,
я і виманюють ле овір-
них роші на нібито “ч до-
дійні зцілення” за допомо-
ою біоло ічно а тивних
добаво (БАДів). Нама а-
ючись втертись довір
до людини, вони часто ви-
ст пають ролі фахівців
провідних медичних за ла-
дів і центрів.

Жертви “урології”
Чому ніхто не несе відповідально�

сті за те, що біодомішці приписують

лікувальні властивості, яких у неї

немає? На це питання народні депу�

тати звертали увагу неодноразово.

Ще позаторік у парламентських сті�

нах з’явився законопроект № 7007

(про посилення контролю за обігом

функціональних харчових продуктів

та дієтичних добавок). У поясню�

вальній записці до проекту було чіт�

ко зазначено: “Рекламування харчо�

вих продуктів (так званих БАДів)

завдає непоправної шкоди здоров’ю

громадян, оскільки реклама цих

продуктів надається недобросовісно

і агресивно. У зв’язку з цим у широ�

кого кола споживачів складається

враження, що будь�яку хворобу

можливо вилікувати тільки за допо�

могою вживання БАДів. Формуван�

ня такої думки у значної кількості

населення пов’язане з безконтроль�

ністю інформації, що надається у

рекламі, неоднозначним її тракту�

ванням”.

Таким чином, були внесені зміни

до Закону “Про рекламу”: “У рекла�

мі товарів та методів, що не нале�

жать до лікарських засобів, функ�

ціональних харчових продуктів та

дієтичних добавок забороняється

посилатися на те, що вони мають лі�

кувальні властивості”. Тобто де�юре

заборона на рекламування “цілю�

щих” біодобавок існує. А де�факто?

Розповсюдженням БАДів зай�

маються, як правило, особи, які да�

лекі від медицини. При цьому вели�

ке значення відіграє не відповідна

освіта, а фінансова зацікавленість

(основне завдання — реалізовувати

якомога більше продукції). У такій

ситуації виникає проблема гіпер�

трофованої “БАДової” ефективно�

сті, яку розповсюджувачі припису�

ють своїм харчовим продуктам з ме�

тою успішної реалізації. Інколи до�

ходить до того, що біодобавку про�

дають з метою... лікування патоло�

гічних станів! Намагаючись втерти�

ся у довіру до своїх пацієнтів, ново�

спечені “ескулапи” навіть виступа�

ють у ролі фахівців провідних ме�

дичних закладів і центрів.

Про ці та інші факти шахрайства

розповіла головний лікар Інституту

урології Академії медичних наук

України Валентина Хіміч: “Ми по�

чали отримувати листи від громадян

з усіх регіонів України. Вони поси�

лались на поради співробітників на�

шого Інституту, котрі нібито гаран�

тували повне виліковування від різ�

них хвороб. Насамперед від аденоми

передміхурової залози (простатиту).

За заявами людей, їм продавали до�

рогі біологічно активні добавки

(БАДи), але обіцяне зцілення так і

не настало. Саме тому розчаровані

пацієнти й почали звертатись до нас

зі своїми скаргами і претензіями. Як

з’ясувалося, їх ошукали на тисячі

гривень. Тепер вони вимагають по�

вернення своїх грошей, витрачених

на покупку розрекламованих доба�

вок”.

На гачку у шахраїв

Під час журналістського розсліду�

вання кореспондент “Хрещатика”

отримав копію листа�звернення до

урологів від 64�річного Анатолія Ге�

расименка: “В Інтернеті пропонує�

ться лікування методами фахівців

інституту (мається на увазі Інститут

урології. — Авт.). Не встигнеш звер�

нутися, як обвалюється шквал мож�

ливостей стати здоровим: аденома

“зникне” за курс лікування у 1,5 мі�

сяці... Одночасна оплата за весь

курс — 3 860 грн. Погодившись на

таке лікування, я отримав партію

препаратів”. Далі Анатолій Гераси�

менко описує, як шахраї перекона�

ли його пройти ще “два курси” —

вартістю 4 210 і 3 920 грн (про що

свідчать чеки від 24.01.2012 р. і

31.01.2012 р.). Загалом у довірливого

пенсіонера виманили майже 12 ти�

сяч грн. Дізнавшись про цей факт,

керівництво Інституту урології було

змушене констатувати: “Шановний

Анатолію Герасимовичу! Прикро,

але ви повірили шахраям. Ніякого

відношення до ситуації, в якій ви

опинилися, ДУ “Інститут урології

НАМН України” не має”.

Така ж сумна доля спіткала і 78�

річного полковника у відставці Вік�

тора Богомаза, який написав заяву

до керівництва ГУ МВС України в

м. Києві: “Звертаюся до вас із про�

ханням розібратися з діяльністю

групи лікарів Центральної міської

лікарні м. Києва і дати їй юридичну

оцінку на основі події, що сталася зі

мною у вересні�листопаді 2011 ро�

ку”. У своєму листі він вказує мо�

більні телефони і прізвища “спеціа�

лістів” — “лікар Олександр Володи�

мирович Колесов, заввідділом Кате�

рина Дмитрівна Степаненко, заві�

дувач центром Олександр Іванович

Міщенко”. При цьому він також по�

відомляє, що зазначена лікарня

“прописана” на столичній вулиці

Коцюбинського, 9�а. На жаль, та ад�

реса виявилася “липовою”. На�

справді ж там знаходиться не лікар�

ня, а... Інститут урології АМНУ!

З’ясувати справжні прізвища

шахраїв також не вдалося — їхні іме�

на бралися, як�то кажуть, “зі стелі”.

Про це свідчить лист�відповідь го�

ловлікаря Інституту урології Вален�

тини Хіміч майору міліції, заступни�

ку начальника Шевченківського

райуправління МВС України у 

м. Києві Анатолію Ходоровському.

У ньому йдеться, що громадяни

Олександр Володимирович Коле�

сов, Катерина Дмитрівна Степанен�

ко, Олександр Іванович Міщенко не

працюють і ніколи не працювали в

ДУ “Інститут урології НАМН Укра�

їни”.

Проблеми самолікування

Досить часто у своїх бідах ошукані

люди звинувачують не лише шахра�

їв, а й правоохоронців та лікарів.

Чому ж таке відбувається? У своїх

листах постраждалі пишуть, що про

“цілющі” БАДи почули по радіо чи

прочитали в газеті. Тобто завдяки

рекламним акціям через ЗМІ ново�

спечені “ескулапи” знаходять довір�

ливих пацієнтів. А далі справа зале�

жить від впевненого тону обіцянок

“лікаря” та психологічної обробки.

Заявлена шахраями терміновість

оплати підштовхує довірливих лю�

дей на те, щоб віддати реальні гроші

за віртуальне лікування. Якщо клі�

єнт належить до малозабезпеченої

категорії населення, йому можуть

запропонувати “знижку”, яка ніби�

то “була узгоджена з Міністерством

охорони здоров’я” (причому за ліче�

ні хвилини)...

Після отримання грошей (як пра�

вило, через кур’єра) шахраї відразу

зникають. Свої телефонні зв’язки з

пацієнтами вони підтримують лише

до певного часу. А після зміни мо�

більних номерів чорні схеми почи�

нають працювати по�новому: старі

“лікарі” знаходять нові жертви, по�

тім надають консультації своїх “спе�

ціалістів” і пропонують біодомішки

та інші підозрілі препарати. Благо�

датне підґрунтя для цього знайдеть�

ся завжди: багато людей, посила�

ючись на відсутність часу, схильні

довіряти рекламі. Таким чином з

людей виманюють по 12�15 тисяч

гривень, а офіційну медицину підмі�

няють “чорним” бізнесом.

“Щоб припинити дії аферистів,

рекламу медпрепаратів потрібно за�

боронити,— продовжує розмову го�

ловний лікар Інституту урології Ва�

лентина Хіміч.— Вдумайтесь: наві�

що рекламувати ліки чи добавки,

якщо їх призначають лікарі в залеж�

ності від захворювання і стану паці�

єнтів? Чому не медицина, а реклама

вирішує, як і кого треба лікувати?

Коли люди купують препарати лише

тому, що почули про них не від мед�

працівників, а від працівників ЗМІ

(по радіо чи телебаченню), виникає

питання: де гарантія, що таке само�

лікування не нашкодить? Як наслі�

док, нівелюються норми законодав�

ства про охорону здоров’я”.

Залишається сподіватися, що за�

конодавці дослухаються до голосу

лікарів і сприятимуть створенню

державного реєстру БАДів, де по�

трібно розмістити всебічну інфор�

мацію про біодобавки. Інакше спо�

живачі реклами й надалі страждати�

муть через віртуальне “лікування” за

цілком реальні гроші. З іншого бо�

ку — здоров’я людини знаходиться

насамперед в її ж руках. Тому паці�

єнти мають з усією відповідальністю

ставитися до препаратів, якими зби�

раються лікуватися. Варто мислити

тверезо — рекламні слова на кшталт

“чудотворно”, “казкове зцілення”,

“неймовірний результат” мусять не

привертати увагу, а навпаки — на�

сторожувати

"Щоб припинити дії аферистів, рекламу медпрепаратів
потрібно заборонити, — вважає головний лікар

Інституту урології Валентина Хіміч. — Вдумайтесь:
навіщо рекламувати ліки чи добавки, якщо їх

призначають лікарі в залежності від захворювання і
стану пацієнтів?"



4

МЕГАПОЛІС
Хрещатик 27 березня 2013 року

Вже 21 рі поспіль в У раїні
ф н ціон є національний ор ан
безпе и — 25 березня 1992 ро-

ВР У раїни схвалила За он
про СБУ. У полі зор спецсл ж-
би знаходяться онтррозвід а,
боротьба з тероризмом, захист
онстит ційно о лад в державі,
захист за онних прав ромадян
від розвід вально-підривної ді-
яльності іноземних спецсл жб.
Крім цьо о, ця правоохоронна
стр т ра проводить свою діяль-
ність і в та их сферах, я бо-
ротьба з ор пцією та ор анізо-
ваною злочинністю, виявлення
махінацій редитно-фінансовій
та підприємниць ій сферах.

— Юрію Миколайовичу, які завдання став�
лять сьогоднішні реалії перед столичним під�
розділом спецслужби?

— У нинішньому році, як і торік, основну

увагу нами буде сконцентровано на попере�

дженні та припиненні розвідувально�під�

ривної діяльності спецслужб іноземних дер�

жав, протидії проявам міжнародної кібер�

злочинності та комп'ютерного тероризму.

І особливо актуальні вони саме для сто�

личного регіону, оскільки саме у Києві роз�

ташовані вищі органи державної влади та

управління, головні офіси більшості потуж�

них підприємств і комерційних структур

країни, представництва іноземних фірм,

банків, фондів, дипломатичні представ�

ництва. Все це робить столицю особливо

привабливою для іноземних спецслужб,

контрабандистів, нелегальних мігрантів,

організаторів злочинних оборудок тощо.

Разом з тим сьогодні особливого значен�

ня набувають для нас такі завдання, як бо�

ротьба із організованою злочинністю та

протидія корупції.

— Ви сказали, що у полі зору вашого
Управління протидія організованій злочинно�
сті. Що робиться в цьому напрямку?

— У 2011 році вийшов Указ Президента

про Концепцію державної політики у сфері

боротьби з організованою злочинністю, де

говориться, що організована злочинність є

суттєвим чинником посилення соціальної

напруженості та дестабілізації суспільних

відносин. А тому боротьба з цим явищем є

актуальною для кожного регіону, а особливо

для великих міст, яким і є Київ.

Варто пояснити, що саме поняття "бо�

ротьба з організованою злочинністю" ви�

значається як комплекс заходів, спрямова�

них на виявлення, локалізацію та припи�

нення організованої злочинної діяльності,

яка створює загрозу життєво важливим ін�

тересам держави.

Лише протягом останніх двох років спів�

робітниками Управління викрито та припи�

нено протиправну діяльність 7 організова�

них злочинних угруповань у сферах нарко�

бізнесу, торгівлі людьми, нелегальної мігра�

ції, економіки.

Для прикладу — в 2012 році нашим

Управлінням була припинена діяльність

двох організованих злочинних угруповань,

які налагодили незаконне придбання, виго�

товлення, збут та контрабанду наркотичних

речовин. Стосовно 10�ти членів, зазначених

ОЗУ, слідчими органів безпеки та внутріш�

ніх справ порушено кримінальні справи. На

даний час справи перебувають на розгляді в

суді першої інстанції.

Інше угруповання завозило до України з

країн Прибалтики амфетамін. Партія, яку за�

тримали правоохоронці, складає 120 тисяч

доларів США. Наразі справа перебуває в суді.

— На рахунку ваших співробітників чимало
гучних справ, пов'язаних з викриттям таких не�
гативних явищ, як корупція і хабарництво. Яко�
го рангу злочинців вдалося виявити і затримати?

— Президент України визначив боротьбу

з корупцією одним із стратегічних завдань

влади, оскільки її високий рівень робить

країну менш привабливою для міжнародно�

го капіталу і гальмує економічне зростання.

На жаль, корупція в Україні на сьогодні є

поки що поширеним явищем, а тому ство�

рення дієвої системи запобігання та проти�

дії їй — наше першочергове завдання і один

із базових пріоритетів роботи.

Протягом останніх двох років на підставі

матеріалів Управління органами прокурату�

ри порушено 68 кримінальних справ за

ознаками хабарництва. Найбільшого резо�

нансу набули кримінальні справи стосовно

посадовців державних структур. Хабар у

розмірі 500 тис. грн вимагав очільник однієї

з районних ДПІ м. Києва від керівника ко�

мерційного підприємства за незастосування

до підприємства фінансових санкцій. А по�

мічник судді одного з судів Київської облас�

ті вимагав хабар у сумі 30 тис. дол США за

відмову у задоволенні апеляційної скарги.

Окремо хотів би зазначити, що актуаль�

ною на рівні Київського регіону лишається

проблема корупційних проявів у сфері зе�

мельних, орендних відносин та приватизації.

У цих сферах викрито протиправну діяль�

ність 16�ти посадовців, яких було затримано

"на гарячому" під час одержання хабарів.

Для прикладу: наші співробітники викри�

ли та припинили протиправну діяльність

директора одного з інститутів міста, який,

зловживаючи своїм службовим станови�

щем, вимагав від директора комерційного

підприємства хабар у розмірі 11 млн дол.

США за укладання договору оренди будівлі

у Києві строком на 49 років.

— Юрію Миколайовичу, що можете розпо�
вісти про роботу працівників СБУ міста Києва
стосовно зменшення потоку нелегальних міг�
рантів до нашої країни?

— Хотів би зазначити, що нелегальна міг�

рація виставляє Україну не в кращому світлі

перед європейською спільнотою. До того ж,

з потоком нелегалів до нашої країни по�

трапляють небезпечні віруси та хвороби,

росте рівень злочинності. Тому протидія ор�

ганізованим злочинним угрупованням, які

налагоджують незаконне переправлення

іноземних громадян до України, на сьогодні

для нас є актуальним питанням.

Сьогодні існують дві схеми незаконного

перетину державного кордону. Нелегальна

схема передбачає організацію незаконного

переправлення осіб через державний кор�

дон України поза прикордонним контро�

лем. Іноземців у такому випадку перевозять

в спеціально облаштованих сховищах без

відповідних документів.

Більш розповсюджена сьогодні — напів�

легальна схема. Це коли на законних підста�

вах іноземці потрапляють в Україну, а у по�

дальшому нелегально перетинають держав�

ний кордон в напрямку Західної Європи.

В результаті здійсненого співробітниками

Управління комплексу заходів, направлено�

го на протидію нелегальній міграції, протя�

гом останніх двох років слідчими органів

безпеки порушено 6 кримінальних справ.

Так, було викрито протиправну діяльність

співробітників медичних установ м. Києва,

які організували канал незаконної міграції

іноземних громадян під виглядом в'їзду в

Україну осіб, які нібито потребують медич�

ної допомоги.

Припинено і діяльність громадянки Рес�

публіки В'єтнам, яка організувала незаконне

переправлення дев'яти своїх співвітчизників

через державний кордон України до країни

Західної Європи. За порушення вимог чин�

ного законодавства 9 громадян В'єтнаму бу�

ли притягнені до адмінвідповідальності та

примусово видворені з території України.

Щодо депортації, то цим займається дер�

жавна міграційна служба.

— Ще одна досить болюча проблема — кон�
трабанда. Що робиться співробітниками сто�
личного Управління СБУ в цьому напрямку ді�
яльності? Які культурні цінності чи інші важливі
для держави речі вдалося повернути останнім
часом при спробі вивезення за межі України?

— Дійсно, для Київського регіону акту�

альною залишається проблема контрабанди

культурних цінностей. Це зумовлено зосе�

редженням в столиці великої кількості му�

зейних установ, приватних колекцій та

предметів, що представляють інтерес для за�

рубіжних історико�культурних кіл та при�

ватних колекціонерів. Помітна різниця цін,

зумовлена складною економічною ситуаці�

єю та відсутністю на внутрішньому ринку

України широкого попиту на антикваріат,

приваблюють цінителів та колекціонерів

предметів старовини.

Протягом останніх років припинено кіль�

ка спроб незаконного переміщення через

митний кордон України речей, які, згідно з

висновками експертів, мають історичну та

культурну цінність. Нашими слідчими за ци�

ми фактами порушено кримінальні справи.

Зокрема викрито спробу незаконного ви�

везення громадянкою України до Сполуче�

них Штатів Америки ікони "Спас Неруко�

творний", яка датується XIX століттям. Ін�

ша українка намагалася вивезти до Росії ки�

шенькові годинники, кортики та металеві

дзвінки кінця XIX ст., календарі з датуван�

нями початку ХХ ст. Зловмисницю затрима�

ли "на гарячому" в пункті пропуску "Коно�

топ" Сумської митниці.

— Торік столичним правоохоронцям нареш�
ті вдалося затримати телефонного "терорис�
та", який довгий час повідомляв про заміну�
вання Центрального залізничного вокзалу.
Але ж крім цього фіксувалося чимало подіб�
них дзвінків ще й від інших жартівників?

— На жаль, останнім часом спостері�

гається тенденція до збільшення кількості

анонімних терористичних погроз. Щодо

прикладів, то дійсно, протягом 2012 року

один "жартівник" 6 разів повідомляв про за�

мінування Центрального залізничного вок�

залу. В результаті таких дзвінків після кож�

ного повідомлення роботу вокзалу було па�

ралізовано не менш як на годину. Зловмис�

ника встановили, ним виявився 32�річний

сезонний робітник, мешканець Івано�

Франківщини. За фактами повідомлень бу�

ла порушена кримінальна справа, і вироком

суду анонімний "терорист" засуджений до 1

року та 6 місяців позбавлення волі умовно.

У більшості випадків, здійснюючи ано�

німні дзвінки про замінування, люди пояс�

нюють свої вчинки бажанням "пожартува�

ти". Так, влітку минулого року невідомий

зателефонував та повідомив про можливе

вчинення терористичного акту в будівлі

Конституційного Суду України. Ми швидко

встановили особу аноніма. Реальних мож�

ливостей здійснити вибух він не мав. Нато�

мість пояснив, що, перебуваючи у стані ал�

когольного сп'яніння, просто хотів подиви�

тися, яка кількість правоохоронців виїде на

місце можливого злочину. 

Щодо інших повідомлень, то їх надходить

чимало. Так, тільки з початку цього року —

близько 20. Варто наголосити, що майже всіх

телефонних "терористів" правоохоронці вста�

новлюють у найкоротші терміни, а покаран�

ня, передбачене чинним законодавством,

сьогодні посилене: відтепер за неправдиве

повідомлення про теракт можливе покарання

у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6

років, а не просто штраф чи обмеження волі

умовно, як було раніше. За повторний "жарт"

або такий, що спричинив тяжкі наслідки, по�

карання буде становити від 4 до 8 років по�

збавлення волі (раніше було від 2 до 5 років).

— А скільки коштує кожен такий жарт для
держави?

— Під час перевірок кожної інформації

про можливе вчинення злочину терорис�

тичного характеру задіюються значні сили

та засоби вибухотехнічних служб та опера�

тивних підрозділів СБУ, МВС, МНС, а та�

кож порушується звичайний ритм роботи

на "замінованому" об'єкті. Щодо грошового

питання, то збитки у кожному окремому ви�

падку визначаються індивідуально й інколи

становлять десятки тисяч гривень. Просто

уявіть, скільки коштує евакуація сотень лю�

дей з потягу чи затримка рейсу в аеропорту...

— В деяких країнах світу, зокрема в тій же
Росії, іноді з'являється інформація про вияв�
лення окремого шпигуна чи цілої розвідуваль�
ної мережі. Подібні випадки траплялися в на�

шій незалежній державі? Чи військовий і еко�
номічний потенціал України нікого не ціка�
вить?

— Насправді Україна досить цікава і своїм

економічним, і військовим потенціалом.

Службою безпеки України, відповідно до

покладених завдань, здійснюється контр�

розвідувальне забезпечення науково�тех�

нічного та оборонно�промислового ком�

плексів нашої держави.

Службою безпеки України виявляються

факти спрямувань іноземних спецслужб та

їх представників до військової, економічної

та науково�технічної галузей нашої держа�

ви. Є факти затримання співробітників іно�

земних спецслужб "на гарячому" під час

проведення розвідувальних акцій.

Київ — це економічний, науковий, полі�

тичний центр України, тому у нас роботи

вистачає. Є багато цікавих випадків. Проте

про них ми поговоримо колись окремо...

— Юрію Миколайовичу, одним з найголовні�
ших напрямків діяльності правоохоронців нині є
боротьба з економічною злочинністю. Це і вияв�
лення конвертаційних центрів, махінацій у бан�
ківській, кредитно�фінансовій та підприємниць�
кій сферах. Які здобутки в цьому напрямку ма�
ють співробітники столичного Управління СБУ?

— Про діяльність Управління в цьому на�

прямку завжди можна дізнатися зі ЗМІ.

На сьогодні у чинному законодавстві від�

булися зміни, якими фактично запровадже�

но новий формат функціонування усієї пра�

воохоронної системи держави. Нині для нас

пріоритетами є протидія розкраданню та

нецільовому використанню бюджетних

коштів шляхом їх виводу з легального сек�

тору економіки за допомогою так званих

"конвертаційних центрів". Так, лише за

останні два роки Управлінням припинено

роботу 15 таких "конвертів", обіг окремих з

них досягав мільярда гривень.

Щодо здобутків, то уже в цьому році вда�

лося перешкодити нанесенню економічних

збитків державі на суму майже 1 мільярд

гривень. Викрита злочинна схема діяла під

виглядом продажу по заниженій вартості

акцій потужного київського підприємства, у

статутному фонді якого державна частка

складає понад 58 %.

— Чи співпрацюєте ви з підрозділами, спец�
службами інших держав? Чи проводяться
якісь спільні операції, навчання, обмінюєтесь
інформацією, досвідом роботи?

— Ми часто співпрацюємо з правоохо�

ронними органами та підрозділами інших

держав — проводимо спільні операції та на�

вчання.

Наприклад, у рамках антитерористичної

діяльності Координаційна група АТЦ при

Управлінні СБУ у м. Києві співпрацює з

офіційними представниками партнерських

спецслужб США, Ізраїлю, Польщі, Грецької

Республіки тощо.

У Києві працюють понад 90 дипломатич�

них установ і організацій, відносно яких на�

ми здійснюється комплекс антитерористич�

них заходів. Разом з підрозділами безпеки

посольств США, Ізраїлю, Болгарії Управ�

лінням уже проведено антитерористичні

навчання та тренування. А у лютому 2013

року в ході проведення нами таких навчань

в Міжнародному аеропорту "Київ" залуча�

лися фахівці з авіаційної безпеки Ізраїль�

ської авіакомпанії.

— Дякуємо за інтерв'ю, вітаємо вас зі свя�
том.

— Дякую і вам за поздоровлення та спів�

працю. Я вітаю з професійним святом своїх

колег, усіх співробітників Служби безпеки

України та Київського Управлінння зокрема.

Слова вдячності висловлюю і нашим ветера�

нам, які стояли у витоків столичного Управ�

ління, піднімали роботу та були на сторожі за�

конних прав громадян, створювали традиції,

які нині продовжують у своїй діяльності наші

молоді співробітники. Нехай кожен день ва�

шого життя буде щасливим та радісним, а в

родинах панують тепло та затишок!

Розмову вів Євгеній ГАВЛОВСЬКИЙ,
"Хрещатик"

Чудотворна Феодорівська ікона Божої

Матері — благословення батька — постій�

но перебувала при святому Олександрі,

була його молитовним образом. Після йо�

го смерті (святий князь помер 14 листопа�

да 1263 року у Городці — у заснованому

батьком монастирі) ікона (на згадку про

нього) була взята його молодшим братом

Василем.

У 1276 році князь Василь завершив свій

життєвий шлях, найважливіші віхи якого

були осінені благословенням Феодорів�

ської ікони Божої Матері. Він помер в

Костромі і там же знайшов місце остан�

нього спочинку. Свята ікона перебувала з

тих пір у Костромському соборі святого

Феодора Стратилата.

Відновлення пам'яті Феодорівської іко�

ни Божої Матері та широке розповсю�

дження її шанування по всій державі по�

в'язане з подіями початку XVII століття —

припиненням Смутного часу. У 1613 році

чудотворною Феодорівською іконою з

Костромського собору був благословен�

ний при обранні на царство Михайло Ро�

манов. На згадку про цю історичну подію

було встановлено повсюдне святкування

іконі Богоматері Феодорівської 27 берез�

ня. З'явилися численні списки з Костром�

ської Феодорівської ікони, один з перших

був замовлений і принесений до Москви

матір'ю царя Михайла — черницею Мар�

фою. З другої половини XVII століття на�

бувають поширення ікони Феодорівської

Божої Матері з клеймами, що зображають

події з історії чудотворного образу.

У 1670 році ієродиякон Костромського

Іпатіївського монастиря Лонгін написав

"Сказання про явлення і чудеса Феодорів�

ської ікони Богоматері в Костромі". Не всі

відомості, що містяться в ній, збігаються з

викладеними вище. У народної пам'яті

своя хронологія, свої закони.

Феодорівська ікона — двостороння. На

зворотному боці — образ святої великому�

чениці Параскеви, зображеної в багатому

княжому вбранні. Припускають, що поява

образу Параскеви на звороті ікони по�

в'язана з дружиною святого Олександра

Невського

Інформацію надано 
Синодальним відділом 

Української Православної Церкви

Юрій ПАРАМОНОВ: 

"У нас є факти затримання співробітників 
іноземних спецслужб "на гарячому" 
під час проведення розвідувальних акцій"

Феодорівська ікона Божої Матері
Феодорівсь а — Костромсь а і она Божої Матері написана єван-
елистом Л ою і близь а за і оно рафією до Володимирсь ої
і они Божої Матері. Назв свою вона отримала від вели о о ня-
зя Ярослава Всеволодовича (+ 1246), бать а свято о Оле сандра
Невсь о о, я ий носив святом хрещенні ім'я Феодор — на
честь свято о Феодора Стратилата. Знайдена вона б ла, за пе-
ре азами, йо о старшим братом — святим Юрієм Всеволодови-
чем (+ 1238, пам'ять 4 люто о) в старій дерев'яній аплиці по-
близ старовинно о міста Городця — пізніше на том місці б в
влаштований Городець ий Феодорівсь ий монастир.
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Додаток 1 
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

7. Умови і строки розроблення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на міс%
цевості) визначаються договором, укладеним між зацікавленою особою і
розробником документації із землеустрою, а термін розроблення техніч%
ної документації не має перевищувати встановленого законодавством
максимального терміну складання документації із землеустрою.

8. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (віднов%
лення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) розробляється від%
повідно до вимог, визначених законодавством та цим Порядком.

9. У разі передачі (надання) земельної ділянки без зміни її цільового
призначення для видів використання земельної ділянки в межах певної
категорії земель відповідно до статті 20 Земельного кодексу України, в то%
му числі для розташування об'єктів будівництва (здійснення нового будів%
ництва, реконструкції, реставрації), якщо таке будівництво або такі види
використання не передбачались наявними документами, що посвідчують
право на землю, або не були передбачені документацією із землеустрою
при формуванні земельної ділянки за проектом землеустрою щодо її від%
ведення, до технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) додається
висновок Департаменту містобудування та архітектури щодо відповідності
заявленої ініціативи (видів використання) містобудівній документації або
ситуації та наявним містобудівним умовам та обмеженням, що мають бу%
ти враховані при розробці зазначеної технічної документації із землеуст%
рою.

Стаття 15. Внесення відомостей про технічну документацію із земле%
устрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) до міського земельного кадастру

1. Розроблена технічна документація із землеустрою щодо встанов%
лення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) пода%
ється розробником документації із землеустрою від імені зацікавленої
особи, якщо інше не встановлено договором, до Департаменту земельних
ресурсів.

До Департаменту земельних ресурсів подається:
оригінал технічної документації із землеустрою щодо встановлення

(відновлення) меж земельної ділянки; електронний файл.
2. Департамент земельних ресурсів здійснює комплексний аналіз тех%

нічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та у разі її відповідності зако%
нодавству і цьому Порядку організовує внесення відомостей про зазначе%
ну документацію із землеустрою до міського земельного кадастру та по%
вертає документацію із землеустрою зацікавленій особі.

У разі невідповідності технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцево%
сті) вимогам законодавства та цього Порядку така технічна документація
повертається Департаментом земельних ресурсів розробнику, який його
подав від імені зацікавленої особи, або безпосередньо зацікавленій осо%
бі на доопрацювання. Департамент земельних ресурсів письмово зазна%
чає підстави повернення.

Після доопрацювання технічна документація із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцево%
сті) подається до Департаменту земельних ресурсів в порядку, встанов%
леному цією статтею.

Стаття 16. Підготовка проекту рішення Київської міської ради про пе%
редачу (надання) земельної ділянки та прийняття такого рішення

1. Зацікавлена особа з метою прийняття Київською міською радою рі%
шення про передачу (надання) земельної ділянки в користування (у влас%
ність) на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлен%
ня (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) звертає%
ться до державного адміністратора дозвільного центру з заявою на одер%
жання документа дозвільного характеру за формою, встановленою Кабі%
нетом Міністрів України.

2. До заяви на одержання документа дозвільного характеру додають%
ся:

оригінал технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки;

витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;
висновок Департаменту містобудування та архітектури (у випадку, пе%

редбаченому пунктом 9 статті 14 цього Порядку);
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 них 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 розгляду та підготовки проекту рішення Київської міської ради
про надання (передачу) земельної ділянки в користування (у власність)
або про відмову в наданні (передачі) земельної ділянки в користування (у
власність) у разі невідповідності технічної документації вимогам законо%
давства та прийнятим відповідно до них нормативно%правовим актам.

6. У випадку надходження до Департаменту земельних ресурсів заяви
на одержання документа дозвільного характеру з технічною документа%
цією із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ді%
лянки в натурі (на місцевості), яка не відповідає вимогам цього Порядку
(не відповідає вимогам до складу технічної документації; не подавалась
для внесення відомостей про зазначену документацію із землеустрою до
міського земельного кадастру; до технічної документації у випадку, пе%
редбаченому пунктом 9 статті 14 цього Порядку, не додано висновок Де%
партаменту містобудування та архітектури; документація не містить відо%
мостей і документів щодо правового статусу нерухомого майна (будівель,
споруд), розташованого на земельній ділянці, які підтверджують речове
право зацікавленої особи на таке майно; відсутність інших документів чи
відомостей, які повинні бути складовою технічної документації), така за%
ява разом з технічною документацією із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та додани%
ми до неї документами повертається Департаментом земельних ресурсів
через державного адміністратора дозвільного центру зацікавленій особі
на доопрацювання.

7. У рішенні про надання (передачу) земельної ділянки зазначається
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.

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

9. Рішення Київської міської ради про надання (передачу) земельної ді%
лянки особі у користування (у власність) або про відмову у передачі (на%
данні) земельної ділянки в користування (у власність) передається секре%
таріатом Київської міської ради державному адміністратору дозвільного
центру для видачі зацікавленій особі або її уповноваженому представни%
ку, а засвідчена копія такого рішення надсилається із супровідним листом
територіальному органу Державного агентства земельних ресурсів Укра%

їни в місті Києві для внесення відповідних відомостей до Державного зе%
мельного кадастру, а також надсилається до Департаменту містобудуван%
ня та архітектури.

10. 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.

Розділ 6. Поділ чи об'єднання землекористувачами земельних ділянок,
які перебувають у їхньому користуванні

Стаття 17. Розроблення технічної документації із землеустрою щодо
поділу чи об'єднання земельних ділянок

1. Згода (дозвіл) Київської міської ради на поділ чи об'єднання земле%
користувачем без зміни цільового призначення раніше сформованих зе%
мельних ділянок, право комунальної власності територіальної громади
міста Києва на які зареєстровано і які перебувають у користуванні земле%
користувача, надається у формі доручення (резолюції) Київського місько%
го голови або заступника міського голови — секретаря Київради на роз%
роблення технічної документації із землеустрою щодо поділу (об'єднання)
земельних ділянок.

2. Землекористувач з метою поділу чи об'єднання без зміни цільового
призначення раніше сформованих земельних ділянок, які перебувають у
його користуванні, звертається до Київської міської ради з клопотанням
про надання згоди (дозволу) на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо поділу (об'єднання) земельних ділянок в порядку,
встановленому статтею 5 цього Порядку.

3. Департамент земельних ресурсів після надходження з секретаріату
Київської міської ради клопотання та доданих до нього документів протя%
гом трьох робочих днів готує проект доручення Київського міського голо%
ви або заступника міського голови — секретаря Київради про надання
згоди (дозволу) на розроблення технічної документації щодо поділу (об'%
єднання) земельних ділянок, який передається на підпис Київському місь%
кому голові або заступнику міського голови — секретарю Київради через
приймальню Київради з земельних питань.

У разі невідповідності клопотання про надання згоди (дозволу) на роз%
роблення технічної документації із землеустрою щодо поділу (об'єднання)
земельних ділянок та доданих документів складу та змісту документів,
встановлених цією статтею, або у разі неможливості розглядати клопо%
тання по суті (подано недостатньо відомостей та документів щодо право%
вого статусу майна, розташованого на земельній ділянці, подані графічні
матеріали не відповідають вимогам цієї статті), вони протягом визначено%
го у цій статті строку повертаються Департаментом земельних ресурсів
через приймальню Київради з земельних питань зацікавленій особі на до%
опрацювання. У випадку повернення клопотання Департамент земельних
ресурсів письмово зазначає підстави повернення. Після усунення зацікав%
леною особою зазначених Департаментом земельних ресурсів недоліків
повторне повернення 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 згоди (дозволу) на розроблення тех%
нічної документації із землеустрою щодо поділу (об'єднання) земельних
ділянок протягом п'яти робочих днів письмово інформує зацікавлену осо%
бу про надання дозволу на розроблення технічної документації із земле%
устрою щодо поділу (об'єднання) земельних ділянок.

5. Технічна документація із землеустрою щодо поділу чи об'єднання
земельних ділянок розробляється за замовленням землекористувача ви%
конавцем робіт із землеустрою, який відповідно до законодавства є роз%
робником документації із землеустрою.

6. Умови і терміни розроблення технічної документації із землеустрою
щодо поділу чи об'єднання земельних ділянок визначаються договором,
укладеним між землекористувачем і розробником документації із земле%
устрою, а термін розроблення технічної документації не повинен переви%
щувати встановленого законодавством максимального строку складання
документації із землеустрою.

7. Технічна документація із землеустрою щодо поділу земельних діля%
нок розробляється з урахуванням містобудівної ситуації шляхом узго%
дження з Департаментом містобудування та архітектури у випадках, якщо
земельна ділянка, що підлягає поділу, є більшою за 0,5 га у центральній
планувальній зоні міста Києва, більшою за 1 га поза межами центральної
планувальної зони в кварталах сформованої забудови міста Києва, біль%
шою за 2 га поза межами центральної забудови в кварталах забудови міс%
та Києва, що формуються.

8. У разі поділу чи об'єднання раніше сформованих земельних ділянок
із визначенням видів використання сформованих у результаті поділу чи
об'єднання земельних ділянок у межах певної категорії земель відповідно
до статті 20 Земельного кодексу України, в тому числі для розташування
об'єктів будівництва (здійснення нового будівництва, реконструкції, рес%
таврації), якщо таке будівництво або такі види використання не передба%
чались наявними документами, що посвідчують право на землю, або не
були передбачені документацією із землеустрою при формуванні земель%
ної ділянки за проектом землеустрою щодо її відведення та/або не заре%
єстровані в Державному земельному кадастрі, до технічної документації із
землеустрою щодо поділу чи об'єднання земельних ділянок додається
висновок Департаменту містобудування та архітектури щодо відповідності
заявленої ініціативи (видів використання) містобудівній документації або
ситуації та наявним містобудівним умовам та обмеженням, що мають бу%
ти враховані при розробці зазначеної технічної документації із землеуст%
рою.

Стаття 18. Державна реєстрація земельних ділянок, сформованих в
результаті поділу чи об'єднання земельних ділянок

1. Земельні ділянки, сформовані на підставі технічної документації із
землеустрою щодо поділу чи об'єднання земельних ділянок, підлягають
державній реєстрації.

Стаття 19. Здійснення заходів щодо державної реєстрації права кому%
нальної власності територіальної громади на земельні ділянки, сформо%
вані в результаті поділу (об'єднання)

1. Розгляд технічної документації із землеустрою щодо поділу чи об'%
єднання земельних ділянок при здійсненні контролю при проведенні зем%
леустрою та здійснення заходів щодо державної реєстрації права кому%
нальної власності територіальної громади міста Києва на сформовані в
результаті поділу чи об'єднання земельні ділянки здійснюється відповід%
но до статті 12 цього Порядку.

До Департаменту земельних ресурсів подаються:
заява про вжиття заходів для реєстрації права комунальної власності

на земельну ділянку територіальної громади міста Києва;
оригінал технічної документації із землеустрою щодо поділу чи об'єд%

нання земельних ділянок;
електронний файл.
Стаття 20. Підготовка проекту рішення Київської міської ради про пе%

редачу (надання) земельної ділянки, сформованої в результаті поділу чи
об'єднання, та прийняття такого рішення

1. Землекористувач з метою прийняття Київською міською радою на
підставі технічної документації із землеустрою щодо поділу (об'єднання)
земельних ділянок рішення про внесення змін до договору оренди землі
у зв'язку із формуванням нових земельних ділянок в результаті поділу чи
об'єднання земельних ділянок, що перебували в його оренді, або про пе%
редачу (надання) йому в постійне користування (у власність) нових зе%
мельних ділянок, сформованих в результаті поділу (об'єднання), земель%
них ділянок, що перебували в його користуванні, після державної реєс%
трації сформованих в результаті поділу (об'єднання) земельних ділянок та

державної реєстрації права комунальної власності територіальної грома%
ди міста Києва на сформовані в результаті поділу (об'єднання) земельні
ділянки звертається до державного адміністратора дозвільного центру з
заявою на одержання документа дозвільного характеру за формою, вста%
новленою Кабінетом Міністрів України.

2. До заяви на одержання документа дозвільного характеру додають%
ся: оригінал технічної документації із землеустрою щодо поділу чи об'єд%
нання земельних ділянок;

висновок Департаменту містобудування та архітектури (тільки у випад%
ку, передбаченому пунктом 8 статті 17 цього Порядку);

витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (зе%
мельні ділянки);

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 розгляду та підготовки проекту рішення Київської міської ради
про надання (передачу) у користування (у власність) земельних ділянок,
сформованих у результаті поділу чи об'єднання раніше сформованих зе%
мельних ділянок, або про відмову в наданні (передачі) земельної ділянки
в користування (у власність) у разі невідповідності технічної документації
вимогам законодавства та прийнятим відповідно до них нормативно%пра%
вовим актам.

6. У випадку надходження до Департаменту земельних ресурсів заяви
на одержання документа дозвільного характеру з технічною документа%
цією із землеустрою щодо поділу чи об'єднання земельних ділянок, яка
не відповідає вимогам цього Порядку (не відповідає вимогам до складу
технічної документації; не додано висновок Департаменту земельних ре%
сурсів про можливість передачі (надання) земельної ділянки; документа%
ція не подавалась для здійснення контролю за використанням та охоро%
ною земель комунальної власності при проведенні землеустрою та для
вжиття заходів щодо реєстрації права комунальної власності територіаль%
ної громади міста Києва на земельну ділянку; до технічної документації у
передбаченому пунктом 8 статті 17 цього Порядку випадку не додано
висновок Департаменту містобудування та архітектури; документація не
містить відомостей і документів щодо правового статусу нерухомого май%
на (будівель, споруд), розташованого на земельній ділянці, які підтвер%
джують речове право зацікавленої особи на таке майно; відсутність інших
документів чи відомостей, які повинні бути складовою технічної докумен%
тації), така заява разом з технічною документацією із землеустрою щодо
поділу чи об'єднання земельних ділянок та доданими до неї документами
повертається Департаментом земельних ресурсів через державного ад%
міністратора дозвільного центру зацікавленій особі на доопрацювання.

7. У рішенні про надання (передачу) земельної ділянки зазначаються
кадастровий номер земельних ділянок, сформованих в результаті поділу
чи об'єднання раніше сформованих земельних ділянок, та їх розмір (пло%
ща), а також реєстраційний номер і дата надходження заяви на видачу до%
кумента дозвільного характеру та номер кадастрової справи.

8. Рішення про надання (передачу) в користування (у власність) зе%
мельних ділянок, сформованих у результаті поділу чи об'єднання раніше
сформованих земельних ділянок, або про відмову в наданні (передачі) та%
ких земельних ділянок приймається Київською міською радою в порядку,
встановленому Регламентом Київської міської ради, та у строки, встанов%
лені законодавством.

9. Рішення Київської міської ради про надання (передачу) землекорис%
тувачу у користування (у власність) земельних ділянок, сформованих у ре%
зультаті поділу чи об'єднання раніше сформованих земельних ділянок,
або про відмову у наданні (передачі) таких земельних ділянок у користу%
вання (у власність) передається секретаріатом Київської міської ради
державному адміністратору дозвільного центру для видачі зацікавленій
особі або її уповноваженому представнику, а засвідчена копія такого рі%
шення надсилається із супровідним листом територіальному органу Дер%
жавного агентства земельних ресурсів України в місті Києві для внесення
відповідних відомостей до Державного земельного кадастру, а також над%
силається Департаменту містобудування та архітектури.

10. Копія рішення Київської міської ради про надання (передачу) зем%
лекористувачу у користування (у власність) земельних ділянок, сформо%
ваних в результаті поділу чи об'єднання раніше сформованих земельних
ділянок, або про відмову у передачі (наданні) таких земельних ділянок у
користування (у власність) разом з відповідною кадастровою справою пе%
редається до Департаменту земельних ресурсів.

Розділ 7. Передача громадянам безоплатно у власність або в оренду
земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків,
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), ведення садівниц%
тва, індивідуального дачного та гаражного будівництва

Стаття 21. Порядок отримання дозволу на розроблення документації із
землеустрою у випадках передачі громадянам безоплатно у власність або
в оренду земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових
будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), ведення
садівництва, індивідуального дачного та гаражного будівництва

1. Громадяни, зацікавлені в одержанні земельної ділянки у межах 
м. Києва для будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо%
дарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального гараж%
ного та дачного будівництва чи ведення садівництва, подають безпосе%
редньо до Київської міської ради клопотання про передачу земельної ді%
лянки у власність, а у разі наміру одержати земельну ділянку для зазна%
чених цілей в оренду — клопотання в довільній формі про надання дозво%
лу на розроблення документації із землеустрою.

2. У клопотанні про передачу земельної ділянки у власність, а у разі на%
міру одержати земельну ділянку в оренду у клопотанні про надання до%
зволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки зазначаються цільове призначення ділянки, орієнтовний розмір і
місце розташування земельної ділянки (далі — клопотання). У клопотанні
відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" також за%
значається в довільній формі згода громадянина на обробку в ПК "Ка%
дастр" його персональних даних, зазначених у клопотанні та доданих до
нього документах.

3. До клопотання додаються:
викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали

у 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 вилучен%

ня земельної ділянки чи її частини при формуванні нової земельної ділян%
ки (у разі необхідності вилучення земельної ділянки) або припинення пра%
ва користування земельною ділянкою чи її частиною при формуванні но%
вої земельної ділянки (у разі добровільної відмови від права користуван%
ня земельною ділянкою) із зазначенням розмірів передбаченої для вилу%
чення (припинення права користування) земельної ділянки та умов її ви%
лучення, а також документи, що посвідчують правонаступництво земле%
користувача, якщо таке було, або у разі ненадання чи відмови у наданні
такої згоди — рішення суду про вирішення цього питання;

нотаріально посвідчені копії документів щодо правового статусу об'єк%
тів нерухомого майна (житлового будинку та інших будівель, споруд) та
копія матеріалів технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна (жит%
лового будинку та інших будівель, споруд), 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 про відсутність в архіві документів щодо відведення відповідної
земельної ділянки (крім подачі клопотання щодо передачі сформованої
земельної ділянки без зміни її цільового призначення);

копії документів, що посвідчують право на земельну ділянку (за наяв%
ності, а у разі подачі клопотання щодо передачі сформованої земельної
ділянки без зміни її цільового призначення — обов'язково);

копія реєстраційного номера облікової картки платника податку (крім
громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмови%
лися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника по%
датку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні
органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина Укра%
їни); копія паспорта громадянина;

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

3.1. До згоди землекористувача на вилучення чи припинення права ко%
ристування земельною ділянкою 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.

У разі подання клопотання про надання дозволу на розроблення доку%
ментації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для експлу%
атації та обслуговування існуючих будівель чи споруд, відповідно до стат%
ті 120 Земельного кодексу України, за рахунок земельної ділянки або час%
тини земельної ділянки, яка була відведена уповноваженим органом до
1991 року та на яку на момент подання клопотання документ, що посвід%
чує право користування, не оформлений та не зареєстрований, нотарі%
ально засвідчена згода не вимагається.

4. Секретаріат Київської міської ради разом з дорученням (резолю%
цією) Київського міського голови або заступника міського голови — сек%
ретаря Київради у день надходження клопотання або протягом наступно%
го робочого дня надсилає його через приймальню Київради з земельних
питань для опрацювання до Департаменту земельних ресурсів.

5. У разі невідповідності клопотання та складу доданих до нього доку%
ментів вимогам цього Порядку клопотання по суті не розглядається Де%
партаментом земельних ресурсів, про що громадянин інформується від%
повідним листом протягом семи робочих днів з дня надходження клопо%
тання з секретаріату Київської міської ради.

У цьому разі громадянин або його уповноважена особа отримують до%
дані до клопотання документи у Департаменті земельних ресурсів для
приведення їх у відповідність до вимог цього Порядку, а при отриманні
документів на звороті клопотання громадянином або уповноваженою ним
особою робиться відповідна відмітка з описом отриманих документів, яка
скріплюється підписом громадянина або уповноваженої ним особи із за%
значенням дати отримання документів.

Після приведення документів, що були додані до клопотання, у відпо%
відність до вимог цього Порядку, громадянин подає клопотання до Київ%
ської міської ради в порядку, встановленому цією статтею.

6. Підставами для відмови у наданні дозволу на розроблення докумен%
тації із землеустрою можуть бути невідповідність ініціативи щодо місця
розташування земельної ділянки вимогам законів, прийнятих відповідно
до них нормативно%правових актів, а також генеральних планів населених
пунктів, іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко%еко%
номічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно%
територіальних утворень, проектів землеустрою щодо впорядкування те%
риторії населених пунктів, затверджених у встановленому законодав%
ством порядку, подання зацікавленою особою неповного складу пакета
документів, необхідних для одержання дозволу на розроблення докумен%
тації із землеустрою, виявлення в документах, поданих зацікавленою осо%
бою, недостовірних відомостей та інші підстави, встановлені законодав%
ством.

7. З метою визначення відповідності заявленої ініціативи містобудівній
документації Департамент земельних ресурсів надсилає клопотання з до%
даними до нього документами до Департаменту містобудування та архі%
тектури, який у триденний термін надає Департаменту земельних ресур%
сів висновок щодо відповідності заявленої ініціативи містобудівній доку%
ментації або ситуації та наявним містобудівним умовам і обмеженням, що
мають бути враховані при розробленні документації із землеустрою.

8. Департамент земельних ресурсів за результатами опрацювання кло%
потання та висновку Департаменту містобудування та архітектури готує
проект рішення Київської міської ради про надання дозволу на розроб%
лення документації із землеустрою або проект відмови у наданні такого
дозволу, який приймається Київською міською радою в порядку, встанов%
леному Регламентом Київської міської ради, та у строки, встановлені за%
конодавством.

Стаття 22. Розроблення, погодження, розгляд документації із земле%
устрою та прийняття Київською міською радою рішень у випадках пере%
дачі громадянам безоплатно у власність або надання в оренду земельних
ділянок

1. Розроблення і погодження проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок громадянам для будівництва та обслуговування житло%
вого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), ве%
дення садівництва, індивідуального дачного та гаражного будівництва, а
також державна реєстрація земельної ділянки, здійснення контролю при
проведенні землеустрою та здійснення заходів щодо державної реєстра%
ції права комунальної власності на земельні ділянки територіальної гро%
мади міста Києва здійснюється відповідно до розділу 4 цього Порядку.

2. Розроблення і розгляд технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцево%
сті) у разі передачі раніше сформованих земельних ділянок громадянам
для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських бу%
дівель і споруд (присадибні ділянки), ведення садівництва, індивідуально%
го дачного та гаражного будівництва, здійснення контролю при проведен%
ні землеустрою здійснюються відповідно до розділу 5 цього Порядку.

3. Для прийняття Київською міською радою рішення про надання (пе%
редачу) земельної ділянки у власність або в оренду громадянин подає до
Київської міської ради через приймальню Київради з земельних питань
заяву про передачу документації із землеустрою до якої додає:

а) у разі формування нової земельної ділянки або передачі земельної
ділянки із зміною її цільового призначення:

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 засвідчену в установленому законодавством порядку її

копію, на підставі якої інтереси зацікавленої особи представляє його
уповноважена особа (у разі, якщо заява подається представником);

б) у разі передачі раніше сформованої земельної ділянки без зміни її
цільового призначення:

оригінал технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;
висновок Департаменту містобудування та архітектури (у випадку, пе%

редбаченому пунктом 9 статті 14 цього Порядку);
довіреність або засвідчену в установленому законодавством порядку її
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копію, на підставі якої інтереси зацікавленої особи представляє його
уповноважена особа (у разі якщо заява подається представником).

3. Приймальня Київради з земельних питань у день реєстрації заяви
або протягом наступного робочого дня передає цю заяву з доданими до
неї документами, сформованими у кадастрову справу, до секретаріату
Київської міської ради.

4. Секретаріат Київської міської ради разом з дорученням (резолю%
цією) Київського міського голови або заступника міського голови — сек%
ретаря Київради у день надходження клопотання або протягом наступно%
го робочого дня надсилає його через приймальню Київради з земельних
питань до Департаменту земельних ресурсів для розгляду та підготовки
проекту рішення Київської міської ради про передачу земельної ділянки
безоплатно у приватну власність чи оренду або про відмову в передачі зе%
мельної ділянки у власність чи оренду.

5. У випадку надходження до Департаменту земельних ресурсів доку%
ментації із землеустрою, яка не відповідає вимогам законодавства та цьо%
го Порядку, документація із землеустрою та додані до неї документи
(проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з підстав, ви%
значених пунктом 6 статті 13 цього Порядку, або технічна документація із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) з підстав, визначених пунктом 6 статті 16 цього По%
рядку) повертаються Департаментом земельних ресурсів через прий%
мальню Київради із земельних питань громадянину на доопрацювання.

6. На підставі розробленої і погодженої документації із землеустрою
Департамент земельних ресурсів готує проект рішення Київської міської
ради про передачу земельної ділянки безоплатно у приватну власність чи
в оренду або про відмову в передачі земельної ділянки у власність чи
оренду.

7. У рішенні про передачу земельної ділянки зазначається кадастровий
номер земельної ділянки, що передається у власність або в оренду, та но%
мер кадастрової справи.

8. Рішення приймається Київською міською радою в порядку, встанов%
леному Регламентом Київської міської ради, та у строки, встановлені за%
конодавством.

9. Рішення про передачу громадянину земельної ділянки у власність чи
оренду або про відмову в передачі земельної ділянки у власність чи в
оренду видається секретаріатом Київської міської ради громадянину, а
засвідчена копія такого рішення надсилається із супровідним листом те%
риторіальному органу Державного агентства земельних ресурсів України
в місті Києві для внесення відповідних відомостей до Державного земель%
ного кадастру, а також надсилається до Департаменту містобудування та
архітектури.

10. Копія рішення Київської міської ради про передачу громадянину
земельної ділянки у власність чи в оренду або про відмову у передачі зе%
мельної ділянки у власність чи оренду разом з відповідною кадастровою
справою передається до Департаменту земельних ресурсів.

Розділ 8. Приватизація земельних ділянок, які перебувають у користу%
ванні громадян

Стаття 23. Приватизація земельних ділянок, які перебувають в корис%
туванні громадян

1. Приватизація громадянами земельних ділянок, які перебувають у їх%
ньому користуванні, наданих в користування до 15.03.1991 — до введен%
ня в дію Земельного кодексу Української РСР і на яких розташовані жит%
лові будинки, право власності на які зареєстровано, здійснюється на під%
ставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (віднов%
лення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), розробленої відпо%
відно до вимог законодавства та цього Порядку, після присвоєння таким
земельним ділянкам кадастрового номера в порядку, встановленому
пунктом 3 прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про Дер%
жавний земельний кадастр".

2. Приватизація громадянами земельних ділянок, які перебувають у їх%
ньому користуванні на підставі державних актів на право постійного ко%
ристування землею або договорів оренди землі і яким присвоєно кадас%
тровий номер земельної ділянки та без зміни її цільового призначення,
здійснюється на підставі технічних матеріалів та документів, що посвідчу%
ють право користування земельною ділянкою.

3. У всіх інших випадках безоплатне одержання у власність (привати%
зація) громадянами земельних ділянок, які перебувають у їхньому корис%
туванні, для будівництва та обслуговування житлових будинків, господар%
ських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального дачного
будівництва, будівництва індивідуальних гаражів, а також ведення садів%
ництва, в тому числі колективного садівництва громадянами — членами
садівницьких товариств, здійснюється відповідно до розділу 7 цього По%
рядку.

4. У заявах щодо приватизації земельної ділянки громадянином відпо%
відно до Закону України "Про захист персональних даних" зазначається в
довільній формі згода громадянина на обробку в ПК "Кадастр" його пер%
сональних даних, зазначених у заяві та доданих до неї документах.

Стаття 24. Встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в нату%
рі (на місцевості) для приватизації земельної ділянки, на якій розташова%
но житловий будинок, право власності на який зареєстровано

1. Громадянин, у користуванні якого перебуває земельна ділянка, на
якій розташовано житловий будинок, право власності на який зареєстро%
вано, з метою встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в нату%
рі (на місцевості) для приватизації земельної ділянки подає безпосеред%
ньо до Київської міської ради заяву в довільній формі про організацію ро%
біт із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ді%
лянки в натурі (на місцевості) (далі — заява).

2. У заяві зазначаються місце розташування земельної ділянки та ви%
значений громадянином розробник документації із землеустрою.

3. До заяви додаються такі технічні матеріали та документи: викопі%
ювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали у масшта%
бі не менше 1:2000, на яких зазначено місце розташування та розмір зе%
мельної ділянки;

витяг з містобудівного кадастру;
витяг з міського земельного кадастру;
нотаріально посвідчені копії документів щодо правового статусу об'єк%

тів нерухомого майна (житлового будинку та інших будівель, споруд), які
розташовані на земельній ділянці;

копія матеріалів технічної інвентаризації розташованих на земельній
ділянці об'єктів нерухомого майна (житлового будинку та інших будівель,
споруд);

документ, що посвідчує право громадянина на користування земель%
ною ділянкою (рішення виконавчого комітету Київської міської ради депу%
татів трудящих про надання земельної ділянки в користування або про за%
твердження обмірів земельної ділянки, яким земельна ділянка надава%
лась у користування до 15.03.1991 — до введення в дію Земельного ко%
дексу Української РСР, або витяги чи архівні довідки з земельно%шнуро%
вих книг сільськогосподарських підприємств і організацій та погосподар%
ських книг сільських рад, витяги чи архівні довідки з реєстрових книг ви%
конавчих комітетів селищних рад народних депутатів, територію яких
включено в межі міста Києва, накази колгоспів, радгоспів, інших підпри%
ємств, організацій і установ, які відповідно до Земельного кодексу Укра%
їнської РСР 1970 року надавали із закріплених за ними земель земельні
ділянки у вторинне користування, або договір про надання в безстрокове
користування земельної ділянки для будівництва житлового будинку на
праві особистої власності, договір про надання в безстрокове користу%
вання земельної ділянки для будівництва житлового будинку, договір на
право забудови);

копія паспорта громадянина України;
копія реєстраційного номера облікової картки платника податку (крім

громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмови%
лися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника по%
датку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні
органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина Укра%
їни);

довіреність або засвідчена в установленому законодавством порядку її
копія, на підставі якої інтереси зацікавленої особи представлятиме його
уповноважена особа (у разі, якщо заява подається представником).

4. У разі, якщо на земельній ділянці розташований житловий будинок,
господарські будівлі і споруди, що перебувають у спільній власності кіль%
кох громадян України, заява подається одночасно всіма співвласниками
житлового будинку.

5. Секретаріат Київської міської ради разом з дорученням (резолю%
цією) Київського міського голови або заступника міського голови — сек%
ретаря Київради у день надходження заяви або протягом наступного ро%

бочого дня надсилає її через приймальню Київради з земельних питань
для опрацювання до Департаменту земельних ресурсів.

6. Департамент земельних ресурсів на підставі доручення (резолюції)
Київського міського голови або заступника міського голови — секретаря
Київради до заяви про організацію робіт із землеустрою щодо встанов%
лення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) роз%
глядає подані громадянином технічні матеріали і документи та у разі їх
відповідності законодавству і наявності правових підстав для приватиза%
ції громадянином земельної ділянки інформує громадянина про наявність
підстав та можливість розроблення зазначеної технічної документації із
землеустрою.

7. У разі невідповідності заяви та складу доданих до неї документів ви%
могам цього Порядку заява по суті не розглядається Департаментом зе%
мельних ресурсів, про що громадянин інформується відповідним листом
протягом семи робочих днів з дня надходження клопотання з секретарі%
ату Київської міської ради.

У цьому разі громадянин або його уповноважена особа мають право
отримати додані до заяви документи в Департаменті земельних ресурсів
для приведення їх у відповідність до вимог цього Порядку, а при отриман%
ні документів на звороті заяви громадянином або уповноваженою ним
особою робиться підповідна відмітка з описом отриманих документів, яка
скріплюється підписом громадянина або уповноваженої ним особи із за%
значенням дати отримання документів.

Після приведення документів, що були додані до заяви, у відповідність
до вимог цього Порядку, громадянин подає заяву до Київської міської ра%
ди в порядку, встановленому цією статтею.

8. У разі відсутності правових підстав для приватизації земельної ді%
лянки Департамент земельних ресурсів протягом десяти робочих днів з
дня надходження заяви з секретаріату Київської міської ради надсилає
громадянину відповідне повідомлення%роз'яснення.

9. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (віднов%
лення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) розробляється на
підставі заяви громадянина на її розроблення з відповідним дорученням
Київського міського голови або заступника міського голови — секретаря
Київради.

10. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (віднов%
лення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) розробляється за
замовленням землекористувача виконавцем робіт із землеустрою, який
відповідно до законодавства є розробником документації із землеуст%
рою.

11. Умови і строки розроблення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на міс%
цевості) визначаються договором, укладеним між громадянином і роз%
робником документації із землеустрою, а строк розроблення технічної до%
кументації не повинен перевищувати встановленого законодавством мак%
симального строку складання документації із землеустрою.

12. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (віднов%
лення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) розробляється від%
повідно до вимог, визначених законодавством та цим Порядком.

Стаття 25. Присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, на якій
розташовано житловий будинок, право власності на який зареєстровано

1. Присвоєння кадастрового номера земельні ділянці, на якій розташо%
вано житловий будинок, право власності на який зареєстровано, з метою
приватизації земельної ділянки здійснюється територіальним органом
Державного агентства земельних ресурсів України у місті Києві на підста%
ві розробленої технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в порядку,
встановленому Законом України "Про Державний земельний кадастр" та
Порядком ведення Державного земельного кадастру, а також з дотри%
манням вимог Закону України "Про адміністративні послуги".

Стаття 26. Здійснення заходів щодо державної реєстрації права кому%
нальної власності територіальної громади на земельну ділянку, на якій
розташовано житловий будинок, право власності на який зареєстровано

1. Розроблена технічна документація із землеустрою щодо встанов%
лення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) після
державної реєстрації земельної ділянки подається розробником докумен%
тації із землеустрою від імені зацікавленої особи, якщо інше не встанов%
лено договором, до Департаменту земельних ресурсів для здійснення за%
ходів щодо державної реєстрації права комунальної власності на земель%
ну ділянку територіальної громади міста Києва в порядку, встановленому
статтею 12 цього Порядку.

До Департаменту земельних ресурсів разом із заявою про здійснення
заходів щодо державної реєстрації права комунальної власності на зе%
мельну ділянку подаються:

оригінал технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

електронний файл.
Стаття 27. Подання заяви про приватизацію земельної ділянки, її роз%

гляд Київською міською радою та прийняття рішення про приватизацію
земельної ділянки

1. Після присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, на якій
розташовано житловий будинок, право власності на який зареєстровано,
здійснення контролю при проведенні землеустрою, державної реєстрації
права комунальної власності на земельну ділянку територіальної громади
міста Києва або у разі, коли право громадянина на користування земель%
ною ділянкою посвідчено державним актом на право постійного користу%
вання землею чи договором оренди землі, громадянин звертається до
Київської міської ради із заявою про приватизацію земельної ділянки че%
рез приймальню Київради з земельних питань.

2. До заяви про приватизацію земельної ділянки додаються:
а) у разі приватизації земельної ділянки, на якій розташовано житловий

будинок, право власності на який зареєстровано, і якій присвоєно кадас%
тровий номер на підставі технічної документації із землеустрою щодо вста%
новлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості):

оригінал технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку на під%
твердження присвоєння їй кадастрового номера;

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);

б) у разі приватизації земельної ділянки, право комунальної власності
територіальної громади міста Києва на яку зареєстровано, а право грома%
дянина користування якою посвідчено державним актом на право постій%
ного користування землею чи договором оренди землі без зміни її цільо%
вого призначення, такі технічні матеріали та документи, зокрема, що під%
тверджують розмір земельної ділянки: викопіювання з кадастрової карти
(плану) або інші графічні матеріали у масштабі не менше 1:2000, на яких
зазначено місце розташування та розмір земельної ділянки;

витяг з міського земельного кадастру;
копія державного акта на право постійного користування земельною

ділянкою або договору оренди землі;
технічна документація із землеустрою щодо відновлення меж земель%

ної ділянки в натурі (на місцевості) — у випадку відновлення меж земель%
ної ділянки в натурі (на місцевості) у зв'язку із повною (частковою) втра%
тою в натурі (на місцевості) межових знаків, їх пошкодженням, що уне%
можливлює використання межових знаків;

витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;
нотаріально посвідчені копії документів щодо правового статусу об'єк%

тів нерухомого майна (житлового будинку та інших будівель, споруд) та
копії матеріалів технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна у разі
розташування такого майна на земельній ділянці;

копія паспорта громадянина України;
копія реєстраційного номера облікової картки платника податку (крім

громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмови%
лися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника по%
датку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні
органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина Укра%
їни);

довіреність або засвідчена в установленому законодавством порядку її
копія, на підставі якої інтереси зацікавленої особи представлятиме його
уповноважена особа (у разі, якщо заява подається представником).

3. У разі, якщо на земельній ділянці розташований житловий будинок,
господарські будівлі і споруди, що перебувають у спільній власності кіль%
кох громадян України, заява подається одночасно всіма співвласниками
житлового будинку.

4. Приймальня Київради з земельних питань у день реєстрації заяви
про приватизацію земельної ділянки або протягом наступного робочого
дня передає цю заяву з доданими до неї документами, сформованими у
кадастрову справу, до секретаріату 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 про приватизацію земельної
ділянки або протягом наступного робочого дня надсилає її через прий%
мальню Київради з земельних питань для опрацювання до Департаменту
земельних ресурсів.

6. На підставі доручення (резолюції) Київського міського голови або
заступника міського голови — секретаря Київради до заяви про привати%
зацію земельної ділянки Департамент земельних ресурсів розглядає по%
дані громадянином документацію із землеустрою або технічні матеріали
та документи.

7. У разі надходження до Департаменту земельних ресурсів заяви про
приватизацію земельної ділянки та складу доданих до неї документів, які
не відповідають вимогам цього Порядку, заява про приватизацію земель%
ної ділянки по суті не розглядається і разом з доданими до заяви доку%
ментами повертається Департаментом земельних ресурсів через прий%
мальню Київради з земельних питань громадянину на доопрацювання,
про що громадянин інформується відповідним листом протягом десяти
робочих днів з дня надходження клопотання з секретаріату Київської місь%
кої ради.

У цьому разі громадянин або його уповноважена особа отримують до%
дані до заяви документи в приймальні Київради з земельних питань для
приведення їх у відповідність до вимог цього Порядку, а при отриманні
документів на звороті заяви громадянином або уповноваженою ним осо%
бою робиться відповідна відмітка з описом отриманих документів, яка
скріплюється підписом громадянина або уповноваженої ним особи із за%
значенням дати отримання документів.

Після доопрацювання документації із землеустрою, технічних матері%
алів та документів, які подаються для приватизації земельної ділянки, за%
ява про приватизацію земельної ділянки та документація із землеустрою
або технічні матеріали і документи подаються громадянином в порядку,
встановленому цією статтею.

8. У разі відсутності правових підстав для приватизації земельної ді%
лянки Департамент земельних ресурсів протягом десяти робочих днів з
дня надходження з секретаріату Київської міської ради заяви про прива%
тизацію земельної ділянки надсилає громадянину відповідне повідомлен%
ня%роз'яснення.

9. У разі наявності правових підстав для приватизації громадянином
земельної ділянки Департамент земельних ресурсів готує висновок щодо
можливості приватизації земельної ділянки (безоплатної передачі у влас%
ність) та відповідний проект рішення Київської міської ради про привати%
зацію земельної ділянки.

10. У рішенні про приватизацію земельної ділянки зазначається кадас%
тровий номер земельної ділянки, що передається у власність, її розмір
(площа) та номер кадастрової справи.

11. Рішення про приватизацію земельної ділянки приймається Київ%
ською міською радою в порядку, встановленому Регламентом Київської
міської ради, та у строки, встановлені законодавством.

12. Рішення про приватизацію земельної ділянки видається секретарі%
атом Київської міської ради громадянину, а засвідчена копія такого рішен%
ня надсилається із супровідним листом територіальному органу Держав%
ного агентства земельних ресурсів України в місті Києві для внесення від%
повідних відомостей до Державного земельного кадастру, а також надси%
лається Департаменту містобудування та архітектури.

13. Копія рішення Київської міської ради про приватизацію земельної
ділянки разом з відповідною кадастровою справою передається до Де%
партаменту земельних ресурсів.

Розділ 9. Вимоги до складу документації із землеустрою
Стаття 28. Вимоги до складу та змісту документації із землеустрою
1. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, технічна

документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж зе%
мельної ділянки, технічна документація із землеустрою щодо поділу чи
об'єднання земельних ділянок (далі — види документації) розробляються
з дотриманням вимог законів та інших нормативно%правових актів, що
регламентують порядок підготовки відповідної документації із землеуст%
рою.

2. Документація із землеустрою складається з текстової та графічної
частин.

3. До проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки додаю%
ться затверджені в установленому порядку матеріали погодження місця
розташування об'єкта (у разі якщо було погодження місця розташування
об'єкта).

4. Текстова частина документації із землеустрою має містити: поясню%
вальну записку — для всіх видів документації;

експлікацію земель у розрізі землекористувань та угідь — для всіх ви%
дів документації;

завдання зацікавленої особи розробнику документації із землеустрою
на розроблення проекту землеустрою — для всіх видів документації;

копію клопотання про надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою — для всіх видів документації, крім випадку встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) при прива%
тизації земельної ділянки, на якій розташований житловий будинок, пра%
во власності на який зареєстровано;

дозвіл Київської міської ради на розроблення документації із землеуст%
рою — для всіх видів документації, крім випадку встановлення (відновлен%
ня) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) при приватизації зе%
мельної ділянки, на якій розташований житловий будинок, право власно%
сті на який зареєстровано;

нотаріально посвідчену письмову згоду землекористувача на вилучен%
ня земельної ділянки чи її частини (у разі необхідності вилучення земель%
ної ділянки) або припинення права користування земельною ділянкою чи
її частиною (у разі добровільної відмови від права користування земель%
ною ділянкою) із зазначенням розмірів передбаченої для вилучення (при%
пинення права користування) земельної ділянки та умов її вилучення та
документи, що додаються до згоди землекористувача згідно з цим По%
рядком, а також документи, що посвідчують правонаступництво землеко%
ристувача, якщо таке було — для проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки та технічної документації із землеустрою щодо вста%
новлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
або у разі ненадання чи відмови у наданні такої згоди — рішення суду про
вирішення цього питання, крім випадків встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) при приватизації земельної ді%
лянки, на якій розташований житловий будинок, право власності на який
зареєстровано, та передачі (надання) земельної ділянки на підставі про%
екту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або технічної доку%
ментації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) для експлуатації та обслуговування набу%
того житлового будинку, будівлі, споруди;

нотаріально посвідчені копії документів щодо правового статусу об'єк%
тів нерухомого майна (будівель, споруд), якщо такі розташовані на зе%
мельній ділянці — для всіх видів документації;

копію матеріалів технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна,
якщо такі розташовані на земельній ділянці — для всіх видів документації;

довідку з державної статистичної звітності про наявність земель та
розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями — для
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;

витяг з містобудівного кадастру із відомостями, що характеризують
чинні на певній території містобудівні регламенти та інші умови проведен%
ня містобудівної діяльності, містобудівні умови та обмеження, а також (у
разі наявності) вимоги та обмеження щодо використання земельних діля%
нок і розташованих на них об'єктів нерухомості — для всіх видів докумен%
тації;

копії рішень уповноважених органів про передачу (надання) земельної
ділянки в користування (у разі подачі клопотання щодо передачі (надан%
ня) земельної ділянки, яка надавалась в користування до 15.03.1991 — до
введення в дію Земельного кодексу Української РСР) або довідки Депар%
таменту містобудування та архітектури про відсутність в архіві документів
щодо відведення відповідної земельної ділянки — для проекту землеуст%
рою щодо відведення земельної ділянки;

документ, що посвідчує право громадянина на користування земель%
ною ділянкою — для технічної документації із землеустрою щодо встанов%
лення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) при

приватизації земельної ділянки, на якій розташований житловий будинок,
право власності на який зареєстровано;

розрахунок розміру втрат сільськогосподарського та лісогосподар%
ського виробництва (у випадках, передбачених законодавством);

розрахунок розміру збитків власників землі та землекористувачів (у
випадках, передбачених законодавством);

акт приймання%передачі межових знаків на зберігання — у разі форму%
вання земельної ділянки або відновлення меж земельної ділянки;

акт погодження меж земельної ділянки суміжними землевласниками
та/або землекористувачами — у разі формування земельної ділянки або
відновлення меж земельної ділянки;

акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон сані%
тарної охорони, санітарно%захисних зон і зон особливого режиму вико%
ристання земель за їх наявності — у разі формування земельної ділянки
або відновлення меж таких зон;

перелік обмежень у використанні земельних ділянок — для всіх видів
документації у разі наявності таких обмежень;

перелік можливих видів використання земельної ділянки (крім земель
сільськогосподарського призначення та земель оборони) в межах певної
категорії земель відповідно до містобудівної документації — для всіх видів
документації;

розрахунок нормативної грошової оцінки земельної ділянки, викона%
ний відповідним суб'єктом оціночної діяльності, відповідно до технічної
документації з нормативної грошової оцінки земель міста, затвердженої
рішенням Київської міської ради,— для всіх видів документації;

засвідчені печаткою та підписом керівника зацікавленої особи установ%
чих документів (для юридичних осіб), витяг з Єдиного державного реєс%
тру юридичних осіб та фізичних осіб%підприємців (для юридичних осіб,
фізичних осіб%підприємців), копію реєстраційного номера облікової карт%
ки платника податку (крім громадян України, які через свої релігійні або
інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера об%
лікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно по%
відомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в
паспорті громадянина України) (для фізичних осіб%підприємців), а для
громадянина — копію документа, що посвідчує особу, та копію реєстра%
ційного номера облікової картки платника податку (крім громадян Укра%
їни, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прий%
няття реєстраційного номера облікової картки платника податку (іденти%
фікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи дер%
жавної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України) — для
всіх видів документації;

матеріали погодження та державної експертизи проекту землеуст%
рою — для проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;

інші матеріали та документи, визначені цим Порядком, в тому числі ті,
які додаються до відповідних клопотань про надання дозволу на розроб%
лення документації із землеустрою, а також необхідні для здійснення дер%
жавної реєстрації земельної ділянки, визначені Порядком ведення Дер%
жавного земельного кадастру,— для всіх видів документації.

5. Графічна частина документації із землеустрою має містити:
викопіювання з кадастрової карти (плану);
витяг з міського земельного кадастру — для всіх видів документації;
актуалізований топоплан зйомки території у масштабі 1:500 з нанесен%

ням меж земельної ділянки та підземних і наземних інженерних мереж (у
разі формування земельної ділянки та при передачі (наданні) земельної
ділянки для містобудівної діяльності або експлуатації існуючих об'єктів)
або 1:2000 (у разі передачі (надання) земельних ділянок закладам систе%
ми освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури та спорту, а та%
кож у разі приватизації земельної ділянки, на якій розташовано житловий
будинок, право власності на який зареєстровано),— для всіх видів доку%
ментації;

план земельної ділянки з ситуаційною схемою розташування об'єкта в
районі забудови, обов'язковими елементами якого є ситуаційна схема
розташування земельної ділянки в системі кварталів населеного пункту,
план міського земельного кадастру, креслення земельної ділянки, перед%
баченої для передачі (надання), експлікація земельних угідь, умовні по%
значення, масштаб креслення, реквізити розробника документації із зем%
леустрою, підпис та особиста печатка сертифікованого інженера%земле%
впорядника, який відповідає за якість робіт із землеустрою,— для всіх ви%
дів документації;

план земельної ділянки з визначенням зон обмежень (у разі їх наявно%
сті) у її використанні, їхніх меж, лінійних розмірів та площі — для всіх ви%
дів документації;

план розташування земельної ділянки у схемі економіко%планувальних
зон міста відповідно до технічної документації з нормативної грошової
оцінки земель міста, затвердженої рішенням Київської міської ради, із за%
значенням базової вартості 1 кв. м землі, номера і назви економіко%пла%
нувальної зони, локальних коефіцієнтів, які характеризують місце розта%
шування земельної ділянки,— для всіх видів документації;

матеріали перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місце%
вість), що відображають координати поворотних точок меж земельної ді%
лянки в натурі (на місцевості),— у разі формування земельної ділянки або
відновлення меж земельної ділянки;

відомості про обчислення площі земельної ділянки — у разі формуван%
ня земельної ділянки або відновлення меж земельної ділянки;

план земельної ділянки, складений за результатами кадастрової зйом%
ки,— у разі формування земельної ділянки або відновлення меж земель%
ної ділянки;

кадастровий план земельної ділянки — для всіх видів документації;
інші графічні матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного

проектування, необхідні для здійснення державної реєстрації земельної
ділянки, визначені Порядком ведення Державного земельного кадастру.

6. Фрагмент схеми економіко%планувальних зон виконується на основі
схеми вулично%шляхової мережі із зазначенням місця розташування зе%
мельної ділянки, меж економіко%планувальних зон, їх номерів, зони дії ло%
кальних факторів базової вартості 1 кв. м землі.

7. Пояснювальна записка документації із землеустрою має містити
аналіз всіх матеріалів, що містяться в документації із землеустрою, зок%
рема:

матеріалів, що обґрунтовують розмір, місце розташування та цільове
призначення земельної ділянки,— для всіх видів документації;

нормативної грошової оцінки земельної ділянки — для всіх видів доку%
ментації;

щодо існуючих та можливих обмежень у використанні земельної ділян%
ки (за їх наявності) — для всіх видів документації;

щодо існуючого характеру землекористування в районі розташування
земельної ділянки — для всіх видів документації;

проектного рішення стосовно визначення меж земельної ділянки — у
разі формування земельної ділянки;

результатів польового обстеження земельної ділянки та фактичного
стану її господарського використання — для всіх видів документації;

щодо наявності чи відсутності зелених насаджень та їх належності —
для всіх видів документації;

відомостей про правовий статус земельної ділянки, суміжних земле%
власників та землекористувачів — для всіх видів документації;

про цільове призначення земельної ділянки та видів її використання в
межах певної категорії земель — для всіх видів документації;

пропонованого порядку вирішення майнових питань щодо земельної ді%
лянки, нерухомого майна (будівель, споруд), яке планується знести (пере%
нести) під час забудови, із посиланнями на документи, які дають можли%
вість вирішити майнові питання (договори, угоди, інші правочини, гаран%
тійні листи, рішення суду, висновки комісій тощо),— у разі необхідності;

інших документів, визначених цим Порядком, в тому числі які додаю%
ться до відповідних клопотань про надання дозволу на розроблення доку%
ментації із землеустрою, а також необхідних для здійснення державної
реєстрації земельної ділянки, визначених Порядком ведення Державного
земельного кадастру,— для всіх видів документації.

Розділ 10. Передача орендарем земельної ділянки або її частини в
суборенду

Стаття 29. Подання клопотання про надання дозволу на передачу зе%
мельної ділянки (її частини) в суборенду

1. Орендар, який має намір передати земельну ділянку чи її частину в
суборенду, звертається до Київської міської ради з клопотанням про на%
дання дозволу на передачу земельної ділянки (її частини) в суборенду че%
рез приймальню Київради з земельних питань.

Продовження у наступному номері 
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РЕКЛАМНА ПЛОЩА
Хрещатик 27 березня 2013 року

Київсь ий е спериментальний театр
"Золоті Ворота"

В реперт арі — шедеври світової драмат р ії:

30.03.2013 "КАЛІГУЛА" (тра іфарс про влад ) Альбера Камю

04.04.2013 "ЕВРІДИКА" (ле енда про любов та смерть) Жана Ан я

11.04.2013 "ЧОРНИЙ КВАДРАТ" (Вистава в ціл овитій темряві) Мар Розовсь ий

18.04.2013 "УБИВЕЦЬ" (фантасма орія на тем романа "Злочин і ара") Федір
Достоєвсь ий

25.04.2013 "КАЛІГУЛА" (тра іфарс про влад ) Альбера Камю

Ціна 60 рн.

Почато видовищ о 19.00

Вистави театр "Золоті Ворота" раються в Камерній залі
А адемічно о театр ляльо (в л. Гр шевсь о о 1-а, Європейсь а площа).

Замовлення, Бронювання
за тел. 044-501-85-95, 050-352-83-40, 063-436-65-65, 095-27-29-579

Лілія Т ачен о

http://zoloti-vorota.kiev.ua/

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 ДНЗ №276 за адресою:

в л. Т полєва, 11-Г, за альною площею 11,00 в. м, для надання освітніх посл ,
а саме: проведення занять з ло і и та ан лійсь ої мови. Розмір орендної плати за
один 0,43 рн.

- нежитлове приміщення, розташоване на 1 поверсі ДНЗ №693 за адресою:
в л. Гри оровича-Барсь о о, 5-А за альною площею 17,50 в. м, для надання
освітніх посл , а саме: проведення занять з ло і и та ан лійсь ої мови. Розмір
орендної плати за один 0,62 рн.

- нежитлове приміщення, розташоване на 2 поверсі СЗШ №235 за адресою:
в л. Вели а Кільцева, 1-Б, за альною площею 54,40 в. м, для надання освітніх
посл , а саме: проведення занять з іноземної мови. Розмір орендної плати за
один 1,79 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 в азеті. Телефон для довідо : 424-12-69.

Управління охорони льт рної спадщини
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

проводить он рс на заміщення ва антних посад державних
сл жбовців в Управлінні охорони льт рної спадщини:

1) оловний б х алтер — освіта вища в ал зі е ономі и та фінансів, стаж роботи
на державній сл жбі за фахом, на ерівних посадах п'ять ро ів;

2) провідний спеціаліст се тор онтролю та адміністративно о забезпечення —
освіта вища, валіфі ація: діловодство, архівна справа, правознавство;

стаж роботи за фахом державним сл жбовцем не нижче посади спеціаліста І або
II ате орій не менше 3 ро ів або стаж роботи за фахом в інших сферах правління
не менше 5 ро ів, освітньо- валіфі аційним рівнем не нижче спеціаліста, ма істра,
знання ПК, висо е поч ття обов'яз , дисциплінованість, відповідність нормам Ети и
поведін и державно о сл жбовця.

До менти приймаються протя ом місяця з дня оп блі вання о олошення про
он рс за адресою: м. Київ, в л. Спась а, 12, . 301.

Довід и за тел. 545-61-04.

ЖБК "Восто -2" повідомляє, що тариф на посл и з тримання б дин та
приб дин ової території подано до Київсь ої державної адміністрації для
затвердження. Тариф розраховано відповідно до Поряд , затверджено о
постановою КМУ від 01.06.2011 р. № 869. Стр т ра, періодичність та стро и
надання цих посл відповідають вимо ам розпорядження BO KMP (КМДА) від
09.03.2011р. №307.

Детальна інформація розміщена на інформаційних стендах під'їздах б дин .

За важення і пропозиції приймаються на адрес : пр. Лісовий, б д. 6, м. Київ,
02166 до 05.04.2013 р.

Дарниць ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача Романч а Андрія
Єв еновича, останнє місце реєстрації я о о: м. Київ, в л. Дра оманова, 17, в. 217
в с дове засідання, я е відб деться 05.04.2013 ро о 14.00 за адресою: м. Київ,
в л. Кошиця, 5-а, аб. 204, для часті с довом роз ляді цивільної справи за
позовом Приватно о а ціонерно о товариства "Страхова омпанія У раїнсь ий
страховий стандарт" до Романч а Андрія Єв еновича про відш од вання ш оди в
поряд ре рес .

При собі мати паспорт.
З оп блі ванням о олошення про ви ли відповідач вважається повідомлений

про день, час та місце роз ляд справи і в разі неяв и йо о до с д справа може
б ти роз лян та за йо о відс тності.

Відповідач випад неяв и в с дове засідання зобов'язаний повідомити с д про
поважність причини неяв и.

С ддя Колесни

ТОВ "Б рхливий Поті " повідомляє, що 2 вітня 2013 р. з 9.00 до 11.00 за адресою:
в л. А адемі а Т полєва, 8 Шевчен івсь ом районі м. Києва б д ть проводитися роботи
із за ріплення межовими зна ами поворотних точо меж земельної ділян и в нат рі. Про-
симо власни ів с міжних земельних діляно б ти прис тніми при ви онанні даних робіт.

Списо власни ів додається:
Р дя Володимир Феодосійович (в л. Невсь а, 43/51), Б рсов Володимир Геор ійович

(в л. Невсь а, 41), Біло сов Оле сандр Іванович (в л. Невсь а, 37), Андрієн о Галина Лео-
нідівна (в л. Невсь а, 35, в.1), Литовчен о Анатолій Іванович (в л. Невсь а, 33), Чечель Ми-
ола Йосипович (в л. Невсь а, 31-а), Мат шинсь а Бо дана Р сланівна (в л. Невсь а, 29-а),
Розанов Борис Ми олайович, Розанов Оле сандр Борисович (в л. Невсь а, 27), Р дни Ла-
риса Єв еніївна, Нешина Ірина Єв еніївна (в л. Невсь а, 27), Корпорація "УКРІНМАШ"
(в л. А адемі а Т полєва, 8).

Стрельні ов Ярослав Володимирович , 23.10.1980 ро народження, останнє
відоме місце реєстрації та проживання: м. Київ, в л. О. Миш и, 1/4, в. 236,
Стрельні овій Марині Леонідівні, останнє відоме місце реєстрації: м. Київ,
в л. Володимирсь а, 92/39, в. 13, необхідно 9 вітня 2013 ро з'явитись на 17.00
до Дарниць о о районно о с д м. Києва, за адресою: м. Київ, в л. Кошиця, 5-А,
аб. 122 для часті с довом засіданні по цивільній справі за позовом Кентвел М.Ю.
до Стрельні ова Я.В., Стрельні ової М.Л. про стя нення рошових оштів в поряд
ре рес за редитним до овором, під олов ванням с дді Наб дович І.О.

Наслід ами неяв и б де проведення з'яс вання обставин справі на підставі
до азів, про подання я их б ло заявлено під час с дово о засідання.

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

територіальної ромади міста Києва

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з наст пно о дня після п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою: в л. Хрещати , 10,
Департамент ом нальної власності м. Києва.

Отримати довід ов інформацію можна за адресою: 01001, м. Київ, в л. Хрещати , 10, Департамент ом нальної власності м. Києва, аб. 524, телефони для
довідо : 279-27-86, 279-27-93.

№
п/п

Балансо трим вач (юридична
адреса, онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара те-
ристи а

Місцезнаход-
ження

За альна
площа,
в.м

Цільове ви ористання
приміщення

Ма симально
можливий

стро оренди

Орендна
плата за
1 в.м, рн

Розмір місяч-
ної орендної
плати, рн

Приміт а

1.

Ком нальне підприємство
"Володимирсь ий рино "

03150 м. Київ, в л. Горь о о, 115,
тел. 529-02-33

1 поверх
в л. Горь о о,

115
28,80

Кафе, що не здійснює
продаж товарів піда цизної

р пи
2 ро и 364 дні

Станом на 08.02.2013

99,58 2868,00

2.
Департамент охорони здоров'я
01034, м. Київ, в л. Прорізна, 19,

тел. 284-01-03
1 поверх

в л. Прорізна,
19

1,00 Розміщення бан омат 2 ро и 364 дні
Станом на 01.11.2012

638,25 638,25

3.
Київсь а місь а лінічна лі арня

№ 1 02091, м. Київ, в л. Хар івсь е
шосе, 121, тел. 564-52-54

1 поверх
в л. Хар івсь е
шосе, 121,

орп. 3
1,00 Розміщення бан омат 2 ро и 364 дні

Станом на 01.02.2013

426,27 426,27

1 поверх
в л. Хар івсь е
шосе, 121,

орп. 8
1,00 Розміщення бан омат 2 ро и 364 дні

Станом на 01.02.2013

426,27 426,27

4.
КП "Бессарабсь ий рино "

01004, м. Київ, Бессарабсь а
площа, 2, тел. 234-92-07

підвал,
1 поверх

Бессарабсь а
площа, 2

301,10
Кафе, що не здійснює

продаж товарів піда цизної
р пи

2 ро и 364 дні

Станом на 30.11.2012

105,86 33143,56

Для ладання
до овор оренди
обов'яз ове ла-
дання охоронно о

до овор на
об'є т льт рної

спадщини

3 поверх 12,00 Офіс

5.
Київсь а місь а лінічна лі арня

№ 8 04201, м. Київ,
в л. Кондратю а, 8, тел: 502-37-00

1 поверх
в л.

Кондратю а, 8,
орп. 1

227,00
Їдальня, що не здійснює

продаж товарів піда цизної
р пи

2 ро и 364 дні

Станом на 01.02.2013

51,15 11612,00
Технічний стан
незадовільний,

потреб є ремонт

6.

КП "Стоматоло ія" Солом' янсь о о
район м. Києва

03058, м. Київ, в л. В. Гетьмана,
26-28, тел. 457-12-32

1 поверх
в л. Вадима
Гетьмана, 26-

28
47,50

Тор овельний об'є т з про-
даж непродовольчих това-
рів (медично о та ортопе-
дично о призначення)

2 ро и 364 дні

Станом на 10.03.2013

110,93 5269,01

7.

Ком нальне підприємство
"Київпастранс"

в л. Набережне шосе, 2, м. Київ,
04070, тел. 254-65-20, 279-20-31

1 поверх
в л.

Василь івсь а,
22, літ. Ж

184,40
Розміщення майстерні, що
здійснює технічне обсл ов -
вання та ремонт автомобілів

2 ро и 364 дні
Станом на 31.12.2012

42,75 7883,78

8 2 поверх
в л. Ми оли
Краснова, 25,

літ. А
125,00 Офіс 2 ро и 364 дні 65,43 8179,34

9. 1 поверх
в л. Павла
Усен а, 7/9,

орп. 17
31,00 Офіс 2 ро и 364 дні

Станом на 31.12.2012

92,83 2908,75

10. Ком нальне підприємство
Міжнародний аеропорт "Київ"

(Ж ляни) 03036, м. Київ,
просп. Повітрофлотсь ий, 79,
тел. 339-22-48, 249-01-36 фа с

1 поверх
просп.

Повітрофлотсь-
ий, 96, літ. Ж

181,40
Розміщення транспортно о
підприємства з перевезення

вантажів
2 ро и 364 дні

Станом на 01.11.2012

109,34 19834,82

11. н/б дино
просп.

Повітрофлотсь-
ий, 81, орп. 4

80,00

Розміщення с б'є та оспо-
дарювання, що провадить ді-
яльність з ремонт та б дів-
ництва об'є тів нер хомості

2 ро и 364 дні

Станом на 01.11.2012

55,36 4428,42

12.

КП "Київжитлоспеце спл атація"
01034, м. Київ,

в л. Володимирсь а, 51-а,
тел. 234-23-24

1,2,3,4
поверхи

в л.
Оболонсь а,
21, літ. А

225,80 Надання поб тових посл 2 ро и 364 дні
Станом на лютий 2013

28,62 7553,31

13. 1 поверх
просп.

Гон адзе, 20,
літ. В'

18,00 Офіс 2 ро и 364 дні
Станом на вересень 2012

28,46 512,21

14.
1,2

поверхи

просп.
Лісовий, 39,
літер. А

308,80
Приватний навчальний

за лад
2 ро и 364 дні

Станом на січень 2013

16,85 5204,65

15.
КП "Кінотеатр "Флоренція"

м. Київ, просп. Мая овсь о о, 31,
тел. 515-52-04

2 поверх
просп. Мая ов-

сь о о, 31
10,00

Інше ви ористання
нер хомо о майна

(атра ціон)
2 ро и 364 дні

Станом на 11.02.2013

145,45 1454,55

16. 2 поверх
просп. Мая ов-

сь о о, 31
50,00

Бар без реалізації товарів
піда цизної р пи

2 ро и 364 дні
Станом на 01.01.2013

77,13 3856,67

О олошення орендодавця — Інстит т проблем моделювання в енер етиці ім. Г. Є. П хова НАН У раїни
про намір передати в оренд державне майно, щодо я их надійшли заяв

Заяви про оренд ожно о із зазначених обє тів приймаються протя ом 10 робочих днів після оп блі вання о олошення за адресою: 03164, м. Київ, в л. Генерала
На мова, 15.Додат ова інформація за тел: (044) 424-91-62.

У разі надходження двох і більше заяв на один об'є т оренди, б де о олошено он рс на право оренди.

Київсь им місь им територіаль-
ним відділенням Антимонополь-
но о омітет У раїни (далі —
Відділення) роз лян та справа
№14-01/09.11 про пор шення
Фізичною особою – підприємцем
Насадю Павлом Михайловичем
за онодавства про захист е оно-
мічної он ренції.
За рез льтатами роз ляд справи

Адміністративною оле ією Відді-
лення прийнято рішення від
22.03.2012 №12/04-П "Про пор -
шення за онодавства про захист
е ономічної он ренції та на ладен-
ня штраф ".

Оболонсь ий районний с д
м. Києва ви ли ає Мохамед Фе -
рі Ахмед Абдель Салам я відпові-
дача по цивільній справі № 2/756/
1314/13 за позовом ПАТ "Уні-
версал Бан " до Мохамед Фе рі
Ахмед Абдель Салам на 26 вітня
2013 ро на 14.00.
Адреса с д : м. Київ, в л. Тимо-

шен а, 2-є, аб. 18, с ддя Васала-
тій К. А.
Наслід и неяв и в с дове засі-

дання особи, я а бере часть
справі, передбачені ст.ст. 169,
170 ЦПК У раїни, ст. 185-3 КпАП
У раїни.

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

Ви ли до с д
С ддя Голопристансь о о районно о с д Херсонсь ої області Сіян о В. М.

повідомляє про сл хання цивільної справи за позовом ТОВ "Поділля-Б дальянс",
я е відб деться 15.04.2013 ро о 13.30 за адресою: Херсонсь а область, м. Гола
Пристань, в л. Горь о о, б д. 19, та ви ли ає до с д відповідача:

Тиш евич Лариса Іллівна, останнє відоме місце проживання: м. Херсон, проспе т
Те стильни ів, 4, в. 5.

У разі неяв и відповідачів с дове засідання, справа б де роз лядатися за її
відс тності.

С ддя В. М. Сіян о

№
п/п

Адреса б дин
Тариф, рн/м2

на місяць
Тариф, рн/м2 на місяць
для першо о поверх

1 Пр. Лісовий, 6 2,7331 2,1819

До ва и ерівни ів підприємств, станов та ор анізацій!
З ідно з постановою Кабінет Міністрів У раїни від 15.08.2005 № 745 “Про перехід до єдиних тарифів на еле тричн

енер ію, що відп с ається споживачам” та постановою НКРЕ від 22.03.2013 № 285 роздрібні тарифи на еле троенер ію
для споживачів ( рім населення) з рах ванням раничних рівнів при пост повом переході до форм вання єдиних
роздрібних тарифів для споживачів на території У раїни вітні 2013 ро становитим ть:

Роздрібні тарифи для споживачів еле тричної енер ії місті Києві з рах ванням ПДВ,
я і вводяться в дію з 1 вітня 2013 ро

І лас
напр и
(27,5 В
і вище)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

ІІ лас
напр и
(до

27,5 В)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

Всі споживачі, рім населення та населених п н тів, місь о о
еле трично о транспорт та ом нально-поб тових потреб
релі ійних ор анізацій, оп./ Вт од

77,97 15,59 93,56 99,24 19,85 119,09

Місь ий еле тричний транспорт, ом нально-поб тові потреби релі ій-
них ор анізацій, оп./ Вт од (Постанова НКРЕ №344 від 17.03.2011)

30,4 6,08 36,48 30,4 6,08 36,48

Плата за перевищення до овірної величини пот жності — в
дво ратном розмірі за 1 Вт з ідно з За оном У раїни “Про внесення
змін до За он У раїни “Про еле троенер ети ” від 23.06.2005№ 2706
та Постановою НКРЕ № 558 від 26.07.2005, рн/ Вт

25,78 25,78

Для тризонних тарифів, диференційованих за періодами час ,
встановлюються та і тарифні оефіцієнти (Постанова НКРЕ № 1262
від 4.11.2009):
Нічний період
Напівпі овий період

Пі овий період

0,35
1,02

1,68

Межі тарифних зон:

з 23.00 до 6.00
з 6.00 до 8.00
з 10.00 до 18.00
з 22.00 до 23.00
з 8.00 до 10.00
з 18.00 до 22.00

Для двозонних тарифів, диференційованих за періодами час ,
встановлюються та і тарифні оефіцієнти (Постанова НКРЕ № 1262
від 4.11.2009):
Нічний період
Денний період

0,4
1,5

Межі тарифних зон:

з 23.00 до 7.00
з 7.00 до 23.00

а п і т а л п л а х а
а і т а е р
н а р а д а о р д е
и а н о м а л і я щ і
т о м а а в м а т
е д і п і д р а т
л а д а н н і а т и
ь а ю р я з и

Відповіді на сканворд 

№
п/п

Орендодавець — Печерсь а районна в місті Києві державна адміністрація

Балансо трим вач (адреса,
телефон)

Хара теристи-
а

Місцезнаход-
ження

За альна площа,
я а надаватиметься

в оренд , в.м

Цільове
ви ористання
приміщення

Стро
оренди

Вартість
1 в.м, рн
без ПДВ

Орендна плата за
1 один рн (без ПДВ)
за перший місяць оренди

1

Управління освіти Печерсь ої районної
в місті Києві державної адміністрації,

м. Київ, в л. Інстит тсь а, 24/7,
т. 253-00-86, 253-54-46

2 поверх

м. Київ,
в л. Лаврсь а, 2
(за альноосвіт-
ня ш ола № 90)

312,10
Додат ові

освітні посл и
2 (два)
ро и

17190,46 29,11

№
п/п

Назва ор ан
правління

Балансо трим вач
(назва, юридична адре-

са, телефон)

Дані про об'є ти, щодо я их надійшли заяви про оренд

Наймен вання та міс-
цезнаходження об'є -

та оренди

Реєстровий но-
мер майна

За альна
площа,
в.м

Вартість майна за
незалежн. оцін-

ою, рн

Ма симально
можливий

стро оренди

Мета ви орис-
тання

Інші
мови

1
Національна а а-
демія на У раї-

ни

Інстит т проблем моде-
лювання в енер етиці
ім. Г.Є. П хова НАНУ

Інженерно-лабораторний
орп с, в л. Генерала

На мова, 15
19,30 77200,00 Один рі офіс

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)
01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».
repro.kreschatic.kiev.ua

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

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

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

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

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2013 РІК
22094

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

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

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

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї
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СПОРТ
Хрещатик 27 березня 2013 року

Температура —7°С

Атм. тиск 747 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 86 %

Температура 0°С

Атм. тиск 748 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 65 %

Температура —6°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 81 %

Прогноз погоди на 27 березня 2013 року

ОВНІВ де не посій, там і вродяться: се сапільність
фонтан є, енер опотенціал зростає, лідерсь ий ент зі-
азм б’є через вінця. Втім, бажання всіх “виши вати” і
зм сити танцювати під власн д д є межею нахабності.
Не заб вайте, що в інших людей теж є свої права і мож-
ливості, й вони блис че знають, я ними орист ватися.
ТЕЛЬЦІ, живіть з сіма в мирі та зла оді, дійте опера-

тивно, вчасно всти аючи за ходом подій, і все вас б де
аразд. Навіть здоров’я зміцніє! Не вст пайте в остр
он ренцію з партнером по бізнес . Шан йте бла овір-
них, зараз ваші інтереси, зо рема фінансові, тісно пере-
плетені і один без одно о ви просто нічо о не дося нете.
БЛИЗНЯТАМ відведено роль не часни а подій, а по-

чесно о спостері ача. Ви можете спішно вист пити я
авторитетний вчитель, діловий посередни , арбітр між
онфлі т ючими сторонами. У любовних відносинах теж
вибір за вами, дайте прихильни ам можливість влашт -
вати рицарсь ий т рнір, а том , хто отримає пальм пер-
шості, подар йте своє серце!
РАКИ , поставте на п’єдестал фамільні та шлюбні цін-

ності. Нині вони потреб ють модернізаці ї одночасно зі
зміною персонально о імідж , стилю б ття, поб тових
мов. Але т т і хочеться, і олеться. Проте, аби дося -
ти нових висот слід пожертв вати чимось старим, том
ризи йте лише разі острої потреби або за наявно-
сті серйозної підтрим и.
ЛЕВАМ таланитиме, але за мови, що ви по ладати-

метеся не лише на свою “ оролівсь величність”, при-
родні таланти, а з мієте плідно співпрацювати з оточен-
ням, причом на рівних. Нині вас є вірні др зі (д ховні
соратни и, партнери по бізнес ), але мож ть з’явитися і
потенційні воро и, хто др , а хто недр стане очевид-
ним.
У ДІВ на чільном місці фінансові справи. Необхідні
мови для процвітання бізнес – це отовність віддавати
бор и, платити подат и, ділитися з іншими, робити вда-
лі інвестиції. Ймовірна р пна спонтанна по п а заради
престиж . У сердечних справах важливо зробити пра-
вильний а цент на цінностях взаємин. Особа, я ою ви
несподівано захопилися, може б ти неймовірно яс ра-
вою і се с ально привабливою, але я партнер дале а
від ідеал , тож аби не опинитися ч ттєво-плотсь ом
рабстві, вам раще відраз це свідомити.
ТЕРЕЗИ на межі істери и, психі а перевантажена, я -

що візьмете себе під залізний онтроль і “дах” не зірве,
віддача б де висо ою і перевершить всі сподівання.
В лючайтеся всім єством найдорожчі для вас справи та
взаємини, мо тня по ровительсь а підтрим а є, плюс
висо а професійна та юридична обізнаність, досвід спіл-
вання з різними людьми.
У СКОРПІОНІВ пі сл жбово о злет , заб дьте про по-

садові амбіції, бла ородно сл жіть людям і матимете
влад над ними. Г ртом тя ніть тр дово о воза, всі проб-
леми виріш йте разом. Я що ваші інтереси зіллються
воєдино, тоді потрібний рез льтат б де дося н то наба-
ато швидше.
СТРІЛЬЦІ , день сприяє інтенсивній діяльності в ар-

монійном союзі чи оле тиві. Не хапайтеся за ермо,
розділіть свою ініціатив з оточенням і залишитеся ви-
раші. Авторитет посилиться, а шлях до намічених цілей
с оротиться вдвоє. У бізнесменів, політи ів, ре ламо-
давців, за оханих день спішних дося нень.
КОЗОРОГИ , ваше завдання — отримати ма симальн
ористь від обставин. Ви здатні опинитися належном
місці в підходящий час та вчасно адапт ватися. Робіть
все блис авично, іна ше просто не всти нете вс очити в
потрібний поїзд. І майте на вазі: можливі прорах н и.
Пощастить лише тим, хто на опичив вели ий досвід о-
ле тивної роботи і вміє ладнати з людьми. Я що цьо о
бра є, тримайтеся від енер ійних дій або відраз візь-
міть на озброєння метод спроб і помило .
ВОДОЛІЇ , стрім ий водевіль б ття вам до вподоби. Ен-

т зіазм, широта по лядів і товарись ість зроблять вас
неймовірно привабливими для протилежної статі. Мож-
ливий сильний інтерес до розширення онта тів і зар -
біжної співпраці. Це вдала пора для розвит еле трон-
но о бізнес . Обіцяють стати спішними почини сфері
політи и, ре лами, ор анізації масових заходів, освіти,
про рам вання, обмін досвідом.
РИБИ “прославляться” марнотратством, е страва ант-

ністю сма ів, ріш чістю витратах. Примхливе “Я” захо-
че все й одраз , вмить сп стошивши ваш аманець або
редит . На любовном фронті намічається остра ри-
за, ви ли ана новим несподіваним захопленням, б рхли-
вою пристрастю. Тож аби не опинитися в бор овій ямі і
остаточно не втратити олов від д рман пристрасті –
опирайтеся на сім’ю, родичів, земля ів

Астролог 
Любов ШЕХМАТОВА

Г О Р О С К О П
Н А  2 7  Б Е Р Е З Н Я

ранок день вечір

"Донбас�2" втретє поспіль став 
чемпіоном країни
Визначилися призери чемпіонату ПХЛ
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У понеділо відб вся за-
вершальний матч фінал
плей-офф ПХЛ. Донець ий
“Донбас-2” серії до чо-
тирьох перемо не зали-
шив жодних шансів для
столично о “Компаньйо-
на”, здолавши йо о в сіх
з стрічах. За лючна ра
пройшла впертій бороть-
бі і завершилася рах н ом
2:2 в основний час. Та им
чином, за ре ламентом пе-
реможець повинен б в ви-
значитися післяматчевих
б ллітах. У своєрідній хо-
ейній лотереї сильнішими
виявилися донеччани.

Нарешті став відомий чемпіон

вітчизняної першості з хокею. Ним

став “Донбас�2”, якому протисто�

яв київський “Компаньйон”. За�

вершальний матч, який проходив у

Донецьку, був сповнений інтриги,

адже гості в першому періоді спро�

моглися закинути дві “сухі” шай�

би. Однак підопічні Олександра

Сеуканда не зуміли втримати здо�

буту перевагу і дозволили суперни�

ку відігратися.

Звітна гра розпочалася з атак

господарів майданчика. Гарний

шанс відзначитися мав Олександр

Матерухін, але голкіпер гостей був

на місці. Згодом два поспіль вида�

лення — Вадима Шахрайчука і Єв�

генія Ємельяненка ускладнили си�

туацію для киян. Однак гравці

“Компаньйона” зуміли зберегти

нулі на табло, відігравши практич�

но чотири хвилини у меншості.

Схоже, що цей своєрідний подвиг

надихнув столичних хокеїстів, і во�

ни досить швидко не лише вирів�

няли гру, а й двічі відзначилися у

воротах донеччан. Під завісу пер�

шого періоду підопічні Олександра

Сеуканда закинули дві схожі шай�

би. Спочатку Роман Малов зва�

жився на дальній кидок і влучив

точнісінько під перекладину, а че�

рез півхвилини вже Віталій Гаври�

люк опинився у обіймах партнерів.

На перерву команди пішли за ра�

хунку 0:2 на користь “Компаньйо�

на”.

У другому періоді господарі по�

чали відповідальніше ставитися до

своїх нагод, змусивши киян задо�

вольнятися лише нечастими

контратаками. Як і в попередній

двадцятихвилинці, кияни часто

порушували правила, що додавало

зайвої роботи голкіперу гостей

Сергію Зав’ялову. Часом страж во�

ріт “Компаньона” рятував свою

команду у, здавалося б, безвихід�

них ситуаціях. Однак донеччани

таки домоглися свого. На 36 хви�

лині матчу нападник “Донбасу�2”

Роман Благой, отримавши шайбу

від Валерія Дидикіна, увірвався у

володіння суперника і кинув з се�

редини зони — 2:1.

Заключна третина пройшла у

неймовірній напрузі. Обидві

команди намагалися будь�що зро�

бити комфортний для себе рахунок.

Спочатку активніше діяли “ком�

паньйонівці”, які мали декілька на�

год для взяття воріт. Однак запалу

киян вистачило лише на першу по�

ловину третього періоду, потім іні�

ціатива перейшла до “Донбасу�2”,

який безупинно почав кидати по

воротах Сергія Зав’ялова. Час не�

впинно спливав, а на табло світив�

ся рахунок 2:1 на користь столич�

ного клубу. За дві хвилини до кінця

третього періоду тренерський штаб

донеччан зважився замінити воро�

таря на шостого польового гравця і,

як це не дивно, ризик виправдав се�

бе. Вже через п’ять секунд Максим

Квітченко влучним кидком відно�

вив рівновагу.

Далі глядачів чекав десятихвилин�

ний овертайм, в якому команди грали

досить обережно, тому рахунок 2:2 за�

лишився до фінальної сирени. Регла�

мент ПХЛ передбачав ще й проведен�

ня серії буллітів, в яких сильнішим

виявився “Донбас�2”. Вирішальну

шайбу закинув Олександр Матерухін.

У підсумку 3:2 у матчі і 4:0 у фінальній

серії на користь донецької команди,

яка підтвердила свій титул і стала три�

разовим чемпіоном України.

Такий самий рахунок було зафіксо�

вано у матчі, в якому вирішувалася

доля бронзових нагород. Почесне

третє місце здобув київський “Сокіл”,

який у серії післяматчевих буллітів

здолав опір харківського “Динамо” 
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Цей день в історії 27 березня

1512 – іспансь ий дослідни Х -
ан Понсе де Леон від рив Флорид
1793 – Катерина II видала ма-

ніфест про в лючення Правобе-
режної У раїни до с лад Росій-
сь ої імперії
1855 – США запатентований
ас
1860 – Май л Бірн запатент -

вав "від ривач зі свердли ом і
Т-подібною р ч ою" – штопор
1878 – російсь ий селянин

Федір Блінов подав заяв на от-
римання патент на винайдений
ним перший світі сеничний
тра тор
1914 – шпиталі Брюсселя

здійснене перше світі перели-
вання рові
1990 – Лондоні на Бей ер-

стріт, 221, від рився м зей
Шерло а Холмса

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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бо осл жіння И
послідовни и
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рочистий
ліричний вірш

дитячий рорт
Росії

віщ вав
майб тнє за
поведін ою
птахів,

небесними
явищами (іст.)

"Хоббіт",
"Володар
ілець" —
автор К м’язовий ор ан

роті

У за лючном протистоянні між "Донбасом-2" та "Компаньйоном" переможця б ло визначено серії післяматчевих
б ллітів
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