
Влада вимагає повернути 
Києву земельні та майнові 
повноваження
Через відсутність цих прав щорічно міська скарбниця втрачає сотні 
мільйонів гривень

Прийняті впродовж трьох останніх

років законодавчі та нормативно�пра�

вові акти, спрямовані на дерегуляцію

підприємницької діяльності, спричи�

нили для міста відразу декілька проб�

лем. Зокрема акти щодо передання пов�

новажень у сферах земельних і майно�

вих відносин, містобудівної діяльності

на державний рівень спричинили проб�

леми з оформленням прав власності на

землю, майно, веденням будівництва та

інвестиційної діяльності на території

Києва. Також це унеможливило кон�

троль за ресурсами та діяльністю бізне�

су в місті. Така ситуація вже негативно

позначилася на міській скарбниці та

економічній ситуації в цілому. Про це

під час спільного засідання Колегії

міськадміністрації та Комітету з еконо�

мічних реформ заявив заступник голо�

ви КМДА Руслан Крамаренко.

“Дохідна частина бюджету не виконує�

ться на 8 %, відбулося також і скорочен�

ня обсягів будівельних робіт на 26,4 % та

капітальних інвестицій — на 21,8 %. В

окремих випадках у територіальних під�

розділах державних органів спостерігає�

ться повне нерозуміння, що їм передані

повноваження для спрощення дозвіль�

них процедур, а не для створення нових

перешкод для бізнесу та населення.

Складною, аби не сказати надскладною,

залишається ситуація з оформленням

права власності на земельні ділянки та

об’єкти нерухомості”,— зазначив Руслан

Крамаренко.

Посадовець також зауважив, що з

припиненням із початку 2013 року пов�

новажень щодо ведення Державного зе�

мельного кадастру у Києві та реєстрації

прав на земельні ділянки, міська влада

втратила контроль та доступ до інфор�

мації про облік і використання земель у

місті. Це також негативно позначається

на стані наповнення бюджету від плати

за землю, адже майже призупинилася

робота з оформлення правовстановлю�

вальних документів на земельні ділянки

та приведення розміру орендної плати

за землю до рівня трикратного розміру

земельного податку. Водночас, за ін�

формацією ГУ Міндоходів і зборів в 

м. Києві, майже 1,4 тисячі суб’єктів гос�

подарювання не погодились на оформ�

лення документів на земельні ділянки,

що призводить до втрат бюджету у сумі

300 млн грн.

Ще 600 суб’єктів господарювання

відмовилися переглянути договори

оренди в частині встановлення плати на

рівні трикратного розміру земельного

податку. Бюджет вже від цього втрачає

понад 260 млн грн.

Страждають від законодавчих змін і

комунальні об’єкти нерухомого майна.

“З початку поточного року ми зверну�

лися до Державної реєстраційної служ�

би з проханням оформити право влас�

ності з видачею свідоцтв на 30 об’єктів.

Отримали тільки 10 позитивних резуль�

татів. Такі дії реєстраційної служби

гальмують приватизаційні процеси, пе�

редання майна у довгострокову оренду

та заставу. Відповідно — затримка над�

ходжень із відповідних податків до бю�

джету міста”,— розповів “Хрещатику”

директор Департаменту комунальної

власності Дмитро Парфененко.

І хоча реєстратори виправдовуються,

що діють відповідно до букви закону,

керівника відомства вирішили покара�

ти. Так, рішенням спільного засідання

Колегії КМДА та Комітету економічних

реформ, міська влада висловила недові�

ру начальнику Реєстраційної служби

Головного управління юстиції в м. Ки�

єві Ярославу Андрієнкові. Міськдерж�

адміністрацією буде підготовлено по�

дання до Державної реєстраційної

служби України щодо звільнення пана

Андрієнка з посади.

За підсумками засідання голова

КМДА Олександр Попов також дору�

чив підготувати необхідний пакет про�

позицій щодо повернення повноважень

міській владі для розгляду державному

Комітету економічних реформ.

Крім того, профільні структурні під�

розділи отримали завдання у найкорот�

ші терміни підготувати зміни і до низки

законодавчих актів, що мають поверну�

ти місту повноваження у сфері земель�

них та майнових відносин.

“Місто не може бути відсторонене від

вирішення таких важливих питань як

планування та погодження забудови,

проектів землеустрою, ведення містобу�

дівного кадастру. Фактично, столична

влада на законодавчому рівні втратила

важелі управління та впливу на містобу�

дівні процеси. І ми будемо вимагати по�

вернути нам ці повноваження. Те саме

стосується і порядку реєстрації прав на

земельні ділянки і комунальне май�

но”,— заявив Олександр Попов.

Заступник міського голови — секре�

тар Київради Галина Герега також наго�

лосила на важливості вирішення проб�

лем у сфері реєстрації прав на нерухоме

майно, в тому числі на землю. Адже змі�

нами до законодавства Київ було по�

збавлено всіх функцій у сфері ведення

земельного кадастру. Тож відповідні

функції зосередились у Державному

агентстві України із земельних ресурсів.

“І я особисто, і депутати Київради

неодноразово висловлювали обурення

цим рішенням, яке суттєво обмежує

права місцевого самоврядування сто�

лиці. Крім того, треба зазначити, що

унікальна для всієї країни автоматизо�

вана система ведення земельного ка�

дастру на місцевому рівні була створена

та постійно оновлювалась виключно за

кошти місцевого бюджету. Київрада

прийняла рішення “Про звернення де�

путатів Київської міської ради до Пре�

зидента та Верховної Ради України сто�

совно питання ведення Державного зе�

мельного кадастру у м. Києві”. На

жаль, наразі це звернення залишається

без відповіді”,— розповіла пані Герега.

Вона додала, що депутати неодноразо�

во висловлювались проти передання

Держземагентству бази даних земель�

ного кадастру.

“Я вважаю, що до законодавства

України необхідно внести відповідні

зміни, за якими до компетенції міської

влади має бути повернено право веден�

ня Державного земельного кадастру в

Києві”,— підкреслила Галина Герега

Під час вист п заст пни олови КМДА Р слан Крамарен о зазначив, що з припиненням повноважень щодо ведення Державно о земельно о адастр Києві та реєстрації прав
на земельні ділян и місь а влада втратила онтроль та дост п до інформації про облі і ви ористання земель місті
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Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Через прийняття низ и за онодавчих а тів за альнодержавно о
рівня щодо с орочення повноважень місцевих держадміністра-
цій та ор анів місцево о самовряд вання Київ опинився
с р тній сит ації. Через відс тність онстр тивної співпраці
ор анів державної влади між собою та з ор анами місцево о
самовряд вання щорічно місь а с арбниця недоотрим є сотні
мільйонів ривень. Саме том столична влада під от вала змі-
ни до низ и за онодавчих а тів і вима ає поверн ти Києв пов-
новаження сфері земельних та майнових відносин, містоб -
дівної діяльності.

У номері
Геопортал у дії 
У ви ляді еоінформаційно о портал почала
працювати еле тронна система містоб дівно о
адастр Києва

СТОР. 3 

Скажемо сирітству "НІ" 
Для підтрим и сімей, я і опинилися в с р тних
життєвих обставинах, наст пно о ро в місті
створять Центр матері та дитини

СТОР. 2 

"Динамо" — переможець
"Об’єднаного турніру" 

Кияни за лючном матчі здолали мос овсь ий
"Спарта "

СТОР. 8

Новини
Забудова Десятинного провулку
незаконна
Про рат ра в Апеляційном с ді наполя атиме на

с ас ванні до овор оренди земельної ділян и Де-
сятинном пров л .
Я повідомили “Хрещати ” в прес-сл жбі про -

рат ри Шевчен івсь о о район столиці, перевір ою
встановлено, що рішенням Київсь ої місь ої ради
від 25.09.2003 ро передано в дов остро ов орен-
д на 25 ро ів земельн ділян площею 0,17 а по
пров. Десятинном , 3-5 для е спл атації та обсл о-
в вання адміністративних і осподарсь их примі-
щень.
У зв’яз з нецільовим ви ористанням земельної

ділян и та знесенням розташованої на ній спор ди
про рат рою Шевчен івсь о о район до Госпо-
дарсь о о с д міста Києва заявлено позов про ро-
зірвання зазначено о до овор оренди.
Рішенням с д від 23.04.2013 ро задоволенні

позов відмовлено. Про рат ра вважає це рішення
неза онним, том подала до Київсь о о апеляційно-
о осподарсь о о с д апеляційн с ар , роз ляд
я ої призначено на 19.08.2013 ро .
Я з’яс валося, рім то о, за часті про рат ри

Шевчен івсь о о район столиці постановою
О р жно о адміністративно о с д міста Києва від
11.06.2013 ро с асовано рішення Київсь ої місь-
ої ради від 25 вересня 2003 ро в частині надан-
ня в оренд земельної ділян и по пров. Десятин-
ном , 3-5.
Цим же рішенням с асовано розпорядження Київ-

сь ої місь ої державної адміністрації від 14 р дня
2007 ро про надання дозвол на прое т вання і
б дівництво омпле с б дівель адміністративно о
та осподарсь о о призначення з житловими примі-
щеннями сл жбово о призначення за в азаною ад-
ресою, а та ож заборонено заб довни проводити
б дь-я і б дівельні роботи на спірній земельній ді-
лянці. Зазначені рішення ще не наб ли чинності

У Деснянському районі 
відкриється нове відділення
Укрдержреєстру
До інця липня 2013 ро в Києві від риється чер-
овий підрозділ Державної реєстраційної сл жби
У раїни, де здійснюватиметься реєстрація прав на
нер хоме майно, повідомляє “Урядовий портал”.
Нове відділення розміститься приміщенні Дес-

нянсь ої райдержадміністрації за адресою: пр. В. Ма-
я овсь о о, 29. Там ромадяни змож ть подати заяви
та запити з привод отримання інформації та реєс-
трації речових прав на нер хоме майно.
Площа ново о відділення становитиме близь о

70-ти вадратних метрів. У ньом працюватиме 5 при-
йомних місць державних реєстраторів, я і змож ть
приймати до 100 заяв від відвід вачів на день.
Я повідомлялося раніше, найближчим часом

столиці на в лиці Трьохсвятительсь ій, 4-в від риє-
ться четверте відділення У рдержреєстр , де здій-
снюватиметься реєстрація речових прав на нер хо-
ме майно.
Варто відзначити, що за алом три столичних під-

розділи Державної реєстраційної сл жби У раїни за-
раз приймають від 500 до 600 заяв від ромадян
щоденно.
Підрозділи знаходяться за адресами: пр. Повіт-

рофлотсь ий, 76- , пр. Бажана, 7-є, в л. Верхній
Вал, 32

Змінено рух тролейбусів № 43
З метою поліпшення транспортно о обсл ов -

вання меш анців Голосіївсь о о та Печерсь о о
районів міста з 6 липня 2013 ро р х тролейб сів
маршр т № 43 в обох напрям ах б де ор анізова-
но із заїздом на Либідсь площ .
Я повідомляють ом нальном підприємстві

“Київпастранс”, з пин тролейб сів “Станція метро
“Либідсь а” ор анізовано: при р сі напрям Кіб-
центр — на в л. Горь о о; при р сі напрям Ле-
нін радсь ої площі — на в л. Червоноармійсь ій
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Новини

Столичній громаді залишили ділянку вартістю
275 млн грн
Київсь ий апеляційний осподарсь ий с д підтримав позицію сто-

личної про рат ри та залишив силі рішення с д першої інстанції
щодо повернення територіальній ромаді 5,6 а землі за альною вар-
тістю 275 млн рн Шевчен івсь ом районі столиці.
Я повідомили "Хрещати " в прес-сл жбі про рат ри, земельн ді-

лян пров. Киянівсь ом , 13-21 Київрада листопаді 2004 ро пе-
редала в десятирічн оренд ТОВ "Ме а рад" для б дівництва, е спл -
атації та обсл ов вання ба атоф н ціонально о омпле с з об’є та-
ми житлово- ромадсь о о та отельно-офісно о призначення.
Про рорсь ою перевір ою б ло встановлено, що товариство сис-

тематично не сплач вало орендн плат за орист вання землею. Та ,
за інформацією Державної подат ової інспе ції Шевчен івсь ом
районі, станом на почато нинішньо о ро розмір забор ованості
с лав понад 6,4 млн ривень.
У зв’яз з виявленими пор шеннями про рат ра заявила позов до

с д з вимо ою розірвати до овір оренди землі та поверн ти її ом -
нальн власність.
У вітні цьо о ро Господарсь ий с д м. Києва задовольнив позовні

вимо и про рат ри повном обсязі. Постановою Київсь о о апеляцій-
но о осподарсь о о с д від 01.07.2013 зазначене с дове рішення зали-
шено без змін. Рішення апеляційної інстанції вст пило в за онн сил

Голова Шевченківського району поспілкується 
з киянами телефоном
Сьо одні о 12.00 Сер ій Зімін завітає до Конта тно о центр міста

Києва, щоб поспіл ватися з меш анцями міста. Спіл вання відб -
деться рам ах спецпрое т "На прямом зв’яз із иївсь ою місь-
ою владою".
Завдя и прое т , створеном Конта тним центром за підтрим и Ки-

ївсь ої місь ої державної адміністрації, ожен охочий зможе отримати
відповіді з перших в ст.
Зо рема завтра телефонном режимі можна б де поспіл ватися

на та і теми: відс тність арячо о водопостачання; ремонт дахів; ас-
фальт вання та ремонт дорі на приб дин ових територіях; перевір а
дозвільної до ментації, демонтаж іос ів; незадовільний вивіз сміття
з онтейнерів перевізни ом з приб дин ової території; освітлення в
приміщенні та при вході до ньо о; відновлення бла о строю після ви-
онання планових, аварійних робіт на об’є тах бла о строю; ремонт
під’їздів тощо.
За важимо, що дзвін и від иян та остей міста прийматим ть за

номером "15-51" з 12.00 до 13.00. Онлайн-трансляція відб ватиметь-
ся на офіційном сайті Конта тно о центр міста Києва

Цифра дня

18 000 000 000 
гривень становили податкові прибутки в столиці за січень—червень
2013 року, які надійшли до бюджетів усіх рівнів, що на 18,5 %
перевищує відповідний показник минулого року 

Про це повідомила начальник столичного управління
Міндоходів Ірина Носачова
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Київенерго проводить гідравлічні
випробування мереж
Фахівці П блічно о а ціонерно о товариства "Київенер о" в липні

продовж ють здійснювати ідравлічні випроб вання теплових мереж,
повідомили в прес-сл жбі енер етичної омпанії.
Та , з 8 по 22 липня ідравлічні випроб вання відб д ться в частині

Оболонсь о о, Деснянсь о о та Дніпровсь о о районів столиці.
З 16 по 30 липня ідравлічні випроб вання проводитим ть в частині

Печерсь о о, Голосіївсь о о та Дніпровсь о о районів столиці.
З 29 липня по 12 серпня ідравлічні випроб вання відб д ться в час-

тині Шевчен івсь о о, Подільсь о о, Печерсь о о та Голосіївсь о о
районів столиці.
Крім то о, з 1 липня фахівці "Київенер о" вже розпочали проводити

випроб вання тепломереж частині Солом'янсь о о та Святошин-
сь о о районів столиці, я і триватим ть до 15 липня

На станції "Печерська" розпочався ремонт
ескалатора
Від чора ес алатор № 3 на станції "Печерсь а" Сирець о-Печер-

сь ої лінії метро за рито на апітальний ремонт. Я повідомили в КП
"Київсь ий метрополітен", ремонтні роботи триватим ть до 5 вересня
поточно о ро . У ом нальном підприємстві та ож зазначили, що на
режимі роботи станції за риття ес алатора не позначиться.
На адаємо та ож, що 8 липня розпочався плановий апітальний ре-

монт ес алатора на пересадочном в злі між станціями "Золоті воро-
та" і "Театральна", я ий триватиме до 31 липня.
КП "Київсь ий метрополітен" перепрош є за тимчасові незр чності

та на ад є пасажирам про необхідність дотрим ватись Правил пове-
дін и на ес алаторах під час орист вання метрополітеном

За вихідні у Києві горіло більше 550 кв. м сміття
13 разів довелося рят вальни ам міста Києва виїжджати на асіння

сміття за мин лі вихідні. Внаслідо займань йо о з оріло більше 550
в. м. Найчастіше бійці виїжджали на пожежі, що траплялися на від-
ритих територіях.
Варто зазначити, що двічі смітни ові пожежі спричиняли за оряння

інших об’є тів, що знаходилися неподалі їхніх осеред ів. Та , в с бо-
т по просп. Ват тіна, 2- , що Деснянсь ом районі, внаслідо сміт-
ни ової пожежі, отра трапилася підмостовом техноло ічном при-
міщенні, во нем б ло пош оджено 50 м абелю. Подолати це за орян-
ня вдалося лише за допомо ою шести порош ових во не асни ів, по-
рош ово о ствола, енератора піни та 4-х азодимозахисних лано .
То о ж дня майже 300 в. м сміття з оріло приватном се торі в

Дарниць ом районі по в л. Леніна, 34. Рят вальни и встановили, що
во онь пере ин вся на одноповерхов недіюч б дівлю розміром 200
в. м. Унаслідо пожежі в б дівлі знищено дерев’яні пере ород и, пе-
ре риття та дерев’ян обшив

Скажемо сирітству "НІ"
Для підтримки сімей, які опинилися в скрутних життєвих обставинах,
наступного року в місті створять Центр матері та дитини
Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

Політи а місь ої влади спрямована
на реалізацію низ и завдань, пов’я-
заних зі зменшенням соціально о
сирітства та підтрим и бать ів, я і
опинилися в непростих сит аціях.
Однією з нових форм надання допо-
мо и та им жін ам та дітям є Центр
матері та дитини, я ий від риють
Києві вже наст пно о ро . Це пер-
ший за лад, де реалізов ватим ться
всі заходи, спрямовані на збережен-
ня сім’ї та зменшення іль ості сиріт
при живих бать ах. За лад, я ий
стане основою для створення Цен-
тр , вчора відвідав заст пни олови
КМДА Ві тор Корж.

Забезпечення та надання соціальної допомоги,

всебічної підтримки матерям і дітям є одним з го�

ловних завдань, поставлених Президентом Укра�

їни у рамках соціальної ініціативи "Діти — май�

бутнє України". Про це вчора заявив заступник

голови КМДА Віктор Корж, відвідуючи Центр

екстреної допомоги дітям, які зазнали насильства

у сім’ї. Відзначимо, що цей заклад єдиний в Ки�

єві, який повертає до життя діток після перебу�

вання з неблагополучними батьками і допомагає

мамі й татові по�новому зрозуміти свою дитину та

почати жити як справжня сім’я.

Директор Центру соціально�психологічної ре�

абілітації № 1 (до складу якого і входить Центр

екстреної допомоги дітям) Ірина Дуванська роз�

повіла "Хрещатику", що сюди дітки від 3 до 18 ро�

ків потрапляють за направленням соціальних

служб, міліції та за рі�

шенням спеціальної

групи реагування на

звернення за телефо�

ном гарячої лінії. "Якщо

є рішення, що дитина

не може надалі залиша�

тися з батьками, то її

привозять до нас. Тут

новоприбулого оглядає лікар та психолог, відпо�

відно до отриманих результатів для кожної дити�

ни індивідуально розробляється програма реабі�

літації — й наші працівники починають працюва�

ти з дитиною",— каже пані Дуванська.

Як відзначають самі соціальні педагоги, зазви�

чай діти потрапляють сюди з родин, де батьки

зловживають алкогольними та наркотичними за�

собами. А тут малюкам приділяють максимум

уваги, зігрівають теплом та любов’ю. Цілий день

від них не відходять вихователі — намагаються

зменшити внутрішню напругу в дитини та залу�

чити її до прекрасного. "Ми з ними малюємо, лі�

пимо, танцюємо, співаємо, вчимо віршики та ро�

зучуємо театральні постановки",— розповіла ви�

хователь Тетяна Максименко.

Проте забирати дитину від батьків не поспіша�

ють. Для тих, хто все ж бажає зберегти сім’ю, про�

водять тренінги і за ре�

зультатами навчання, як�

що батьки виправилися,

дитину їм повертають.

Якщо ж ні, тоді малюка

віддають на інші сімейні

форми виховання — в

прийомні та патронатні

сім’ї, дитячі будинки сі�

мейного типу, під опікунство тощо. До речі, завдя�

ки роботі соціальних працівників близько поло�

вини дітей все ж повертаються додому.

"Наразі міська влада посилено працює над поліп�

шенням якості та розширенням спектра соціальних

послуг для дітей і молодих жінок, які опинилися в

складних обставинах. Столиця має передовий до�

свід у соціальній роботі серед регіонів України, тож

напрацювання нині діючих закладів стануть міц�

ним фундаментом для створення мережі Центрів

матері і дитини. Першу таку установу відкриють

вже наступного року",— зазначив Віктор Корж.

Він також зауважив, що за результатами першо�

го кварталу нинішнього року охоплення соціаль�

ною підтримкою сімей збільшилося у десять ра�

зів. Тож на часі детальний аналіз та оцінка реаль�

них потреб столичних родин, що опинилися у

складних життєвих обставинах. Зауважимо, нині

місто надає допомогу майже восьми тисячам та�

ких сімей.

До слова, нині в Україні вже діють 16 Центрів

матері та дитини, в яких протягом 2012 року до�

помогу отримали 566 осіб. Завдяки роботі праців�

ників цих установ, у 97 % випадків вдалося досяг�

ти позитивних результатів. У другому кварталі

цього року ще заплановано відкрити соціальний

центр в Донецькій області. А в Києві такий Центр

запрацює в 2014 році

Під Замковою горою
встановили пам'ятний знак
На Подолі з’явилася меморіальна дошка на честь спільної
українсько"литовської спадщини
Наталка СУХОРОНЧАК
"Хрещатик"

У раїн й Литв об’єдн ють сторін и
історії, я ими можна пишатися. У
пізньом Середньовіччі раїни б ли в
с ладі єдиної держави Вели е ня-
зівство Литовсь е, в я ом пан вали
р сь а мова та право. У 1370—80-ті
ро и, оли Поділ б в центром Києва,
на Зам овій орі спор дили дерев'-
яний замо литовсь о о воєводи.
Саме на честь цієї спільної історич-
ної спадщини біля її підніжжя днями
від рили меморіальн дош .

Пам’ятний знак встановлено поблизу початку

сходів на Замкову гору, що між будинків 20�б та

22�б на Андріївському узвозі. Почесну місію з

презентації знаку виконали заступник голови

КМДА — керівник апарату Олександр Пузанов та

мер Вільнюса Артурас Зоускас.

У відкритті пам’ятки, на якій зображено герби

України та Литви, також взяли участь Надзвичай�

ний і Повноважний Посол Литовської Республі�

ки в Україні Пятрас Вайтєкунас, депутат Євро�

пейського Парламенту від Литви професор Віта�

утас Ландсбергіс, заступник міністра закордон�

них справ України Андрій Олефіров, депутат сей�

му Литовської республіки Бронюс Паужи, який

очолює у литовському парламенті депутатську

групу дружби з Україною, та депутат Верховної

Ради України Руслан Лук’янчук — він очолює в

українському парламенті аналогічну групу друж�

би з Литвою.

Як повідомив Олександр Пузанов, крім пам’ят�

ного знаку, біля сходів на гору також буде вста�

новлено макет замку литовського воєводи, який

існував тут у 14�му сторіччі.

"Ми також будемо обговорювати можливість

відтворення частини цього замку безпосередньо

на Замковій горі і розміщення там музею реме�

сел України та Литви",— розповів Олександр

Пузанов.

За його словами, Київ і Вільнюс планують про�

довжити співпрацю, і не лише щодо вшанування

спільних сторінок історії.

Цікаво, що відкриття пам’ятного знаку приуро�

чено до особливих подій для Литви у минулому й

сьогоденні — дня коронації першого короля Мін�

доугаса та головування у Євросоюзі. За словами

депутата Європарламенту, визначного політика та

історика Вітаутаса Ландсбергіса, Литва й Україна

мають спільні сторінки історії, якими можна пи�

шатися. Адже в Середньовіччі Велике князівство

Литовське, Руське і Жемайтійське було однією з

найбільших країн Європи. Наприкінці 14�го сто�

ліття в ньому панували давня руська мова, культу�

ра та судоустрій згідно із законами "Руської прав�

ди". Сьогодні ж Литва готова підтримувати інте�

реси нашої держави на саміті східного партнер�

ства Україна—ЄС, що відбудеться у листопаді у

Вільнюсі

Крім пам’ятного знаку, біля сходів
на гору також буде встановлено

макет замку литовського воєводи,
який існував тут у 14*му сторіччі

Почесн місію з презентації зна на Зам овій орі ви онали заст пни олови КМДА – ерівни апарат
Оле сандр П занов та мер Вільнюса Арт рас Зо с ас

Наразі міська влада посилено
працює над поліпшенням якості 

та розширенням спектра соціальних
послуг для дітей і молодих жінок,

які опинилися в складних
обставинах

Центр е стреної допомо и дітям, я і зазна-
ли насильства: пр. Мая овсь о о, 28-в.
Телефон арячої лінії: (044) 545-13-14

(працює цілодобово).

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”

Цілий день Центрі від малю ів не відходять вихователі – нама аються зменшити вн трішню напр
в дитини й заці авити її
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Департамент льт ри ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
висловлює щире співч ття заст пни ові ерівни а апарат -
начальни ові Управління адрової роботи і на ород Київсь ої
місь ої державної адміністрації Сте леньовій Тетяні Анатоліївні з
привод передчасної смерті чолові а — Сте леньова Станіслава
Ми олайовича.



Тенденції

Ділові новини

Ціни в Україні завмерли
Інде си споживчих цін (ІСЦ) та

цін виробни ів промислової про-
д ції (ІЦВ) червні 2013 ро ста-
новили 100,0 % і 97,3 %, з почат
ро — 100,2 % і 103,7 % відповід-
но. Про це повідомляє Держсл жба
статисти и У раїни. На споживчом
рин червні ціни на прод ти
харч вання та безал о ольні напої
знизилися на 0,1 %. Найбільше (на
2,4-1,2 %) подешевшали фр ти,
сало, моло о, яйця. На 0,8-0,3 %
знизилися ціни на прод ти пере-
роб и зернових, сметан , сири,
м’ясо та м’ясопрод ти, соняшни-
ов олію. Водночас відч тно (на
6,5 %) подорожчав ц ор. На 2,9 %
зросли ціни на овочі, на 0,4-0,3%—
на рис, масло, мар арин. Подорож-
чання ал о ольних напоїв, тютюно-
вих виробів на 0,7 % з мовлено на-
самперед підвищенням цін на тю-
тюнові вироби на 0,9%. Ціни ал -
зі охорони здоров’я зросли на 0,2%
перш чер через сезонне подо-

рожчання санаторно- рортних по-
сл на 2,5 %. Зростання цін на
транспорт цілом на 0,5 %

пов’язано з підвищенням вартості
перевезень пасажирсь им заліз-
ничним і автодорожнім транспор-
том на 4,3 % та 1,0 % відповідно.
Разом із цим на 0,4 % подешевша-
ли паливо та мастила. Ціни сфері
освіти підвищилися на 0,4 % за ра-
х но зростання плати за посл и
за ладів дош ільної та почат ової
освіти на 1,9 %

Комунальним тарифам 
готують перевірку

Міністр ре іонально о розвит-
, б дівництва та житлово- ом -

нально о осподарства У раїни
Геннадій Темни в ході все раїн-
сь ої селе торної наради щодо
під отов и до осінньо-зимово о
період на олосив, що питання
тарифів переб ває на особливо-
м онтролі ряд . За йо о слова-
ми, Національна омісія, що
здійснює державне ре лювання
сфері ом нальних посл , не

пере лядала тарифи, інформ є
прес-сл жба Мінре іон . У 2013
році пере ляд тарифів здійсню-

вався лише ор анами місцево о
самовряд вання. Пере лядали
тарифи на житлово- ом нальні
посл и всі ре іони, рім Дніпро-
петровсь ої області, міст Києва
та Севастополя. При цьом діа-
пазон зміни тарифів та їхній роз-
мір є досить різними. Заст пни
міністра — ерівни апарат Ан-
дрій Біло сов поінформ вав, що
Мінре іоном направлено листи
до Ради міністрів Автономної
Респ блі и Крим, обласних, Київ-
сь ої та Севастопольсь ої місь их
держадміністрацій з вимо ою за-
безпечити до 1 липня творення
на місцях постійно діючих робо-
чих р п з питання перевір и е о-
номічної обґр нтованості тарифів
на житлово- ом нальні посл и,
до с лад я их входитим ть
представни и Державної інспе ції
У раїни з онтролю за цінами та
представни и територіальних
відділень Антимонопольно о о-
мітет У раїни. Станом на 4 лип-
ня 2013 ро та і робочі р пи т-
ворено лише 9-ти ре іонах: АР
Крим, Волинсь ій, Донець ій,

Житомирсь ій, Київсь ій, Ми о-
лаївсь ій, Чер ась ій, Чернівець-
ій, Черні івсь ій областях

Податківців ловлять 
на “гарячому”

Під процес альним ерівниц-
твом про рат ри Києва праців-
ни ами столичної міліції задо -
ментовано фа т отримання не-
правомірної ви оди посадовцем
однієї із районних подат ових ін-
спе цій с мі 20 тис. рн. Я по-
відомили про рат рі міста, з’я-
с валося, що посадовець вима-
ав рошові ошти підприємця
за нена ладення штрафних сан -
цій. Правоохоронцями за цим
фа том розпочато римінальне
провадження за ч. 4 ст. 368 КК
У раїни “Одержання неправомір-
ної ви оди”. Дос дове розслід -
вання триває.
У свою чер , працівни ами
правління вн трішньої безпе и
ГУ Міндоходів Київсь ій облас-
ті спільно з працівни ами ГУ
МВС У раїни в Київсь ій області

та працівни ами про рат ри
області в рам ах римінально о
провадження затримано при ви-
ма анні та отриманні проти-
правної вина ороди в с мі 1250
доларів США працівни а Ва-
силь івсь ої ОДПІ. За даними
прес-сл жби Міндоходів Київ-
сь ій області, хабар вима ався
за ненарах вання штрафних
сан цій фізичній особі-підпри-
ємцю під час проведення пере-
вір и

Знімати квартири в Києві
стає все дорожче

У раїнцям не по ишені знімати
вартири в Києві поодинці. Та ,
середня вартість оренди одно-
імнатних апартаментів стано-
вить 4250 рн, тоді я середня
зарплата в столиці, за статистич-
ними даними, становить дещо
більше 5000 рн. Я повідомили
“Хрещати ” аналіти и найбіль-
шо о сайт приватних о олошень
“Slando”, на почат липня в Ки-
єві пропон валося в дов остро-

ов оренд близь о 85 тис.
вартир. З них найбільше одно-
імнатних — 35 200. Дво імнат-
них трохи менше, близь о
34 000, а три імнатних всьо о
13 500. При цьом на апартамен-
ти з чотирма і більшою іль істю
імнат припадало тіль и 2300
пропозицій.
Середня вартість оренди мало-

сімей и на місяць с лала 4250
рн. Ціни на одно імнатні варти-
ри в столиці старт ють від 2500
рн. А щось “пристойне” можна
відш ати мінім м за 3000 рн.
Середня ціна оренди “дв ш и”

с лала 6400 рн, Тоді я найдо-
ст пніші пропозиції пропон ють-
ся за 3500 рн. Три імнатні вар-
тири в Києві пропон ються в
оренд за 9500 рн. При цьом
вже за 5500 рн можна знайти
“прийнятні” пропозиції на о оли-
цях. Зараз базі сайт “Slando”
збері ається понад 4,4 млн при-
ватних о олошень від раїнсь их
інтернет- орист вачів. З них по-
над 1,3 млн припадає на розділ
“Нер хомість”

Валютна погода
Час "налітати" на дешеві євро 
та рублі. А от долар може 
дещо подорожчати
Ганна КАСІЧ
“Хрещатик”

Мин ло о тижня отів ові євро і р бль Києві дешев-
шали, а долар США додав третин опій и — переваж-
но цінах по п и. Наст пно о тижня є сенс п вати
євро та р блі, я і й далі втрачатим ть ціні. Щодо до-
лара США, він може дещо подорожчати. Водночас си-
т ація на світовом рин , що с ттєво впливає на ціни
на валют Києві, може зазнати раптових змін, я це
б ло в період з 1 по 5 липня.

Пристрасті на світовому валютному ринку вирували навколо рішень Єв�

ропейського центрального банку (ЄЦБ) та Федеральної резервної системи

(ФРС) США. Від ЄЦБ інвестори очікували нових заяв про зміни у монетар�

ній політиці, але напруження, яке тривало до четверга 4 липня, виявилося

марним: хоча учасники торгів сподівалися на конкретні заяви голови ЄЦБ

Маріо Драгі, натяки на “конкретні дії у відповідь на економічні процеси”

викликали розчарування. І якщо до того євро у парі EUR/USD тримався

вище позначки у $1,29�1,30 за один євро, то після прес�конференції пана

Драгі обвалився до $1,2831. Натомість від ФРС США інвестори таки доче�

калися натяків на дострокове скорочення програми викупу проблемних об�

лігацій QE3 у середині 2014 року. Макроекономічна статистика також свід�

чила, що у США справи йдуть на краще, особливо на ринку праці.

В Україні ж на ринку готівкової валюти у Києві долар США подорожчав

на 0,0010 грн за одиницю, але тільки у цінах покупки з 1�го по 5�те липня:

від 8,1300 грн до 8,1330 грн за $1. Вихідними ціна покупки долара США під�

скочила на 0,0050 грн – до 8,1380 грн за $1. Вочевидь, оператори ринку го�

тівкової валюти у столиці зреагували на світові події тільки після того, як

упевнилися у динаміці коливань цін у парі EUR/USD. Однак ціни продажу

долара США на готівковому ринку в Києві “стояли” у вузькому діапазоні

8,1550�8,1560 грн за $1.

Наступного тижня долар США у Києві може подорожчати, але це підви�

щення цін (як реакція на подорожчання американської валюти на світово�

му ринку) не буде значним. Про це в коментарі “Хрещатику” розповіла екс�

перт інформаційно�аналітичного центру FOREX CLUB в Україні Марія

Сальнікова. За її словами, підстави для суттєвого подорожчання долара

США на готівковому ринку Києва відсутні, оскільки НБУ вживає заходів

для стабілізації ситуації на валютному ринку. За прогнозом експерта, серед�

ні ціни продажу готівкового долара США у Києві можуть коливатися в діа�

пазоні 8,148�8,160 грн. за $1.

Євровалюта ж у Києві втратила протягом минулого тижня 9�13 копійок

за одиницю. Це істотні коливання цін як для готівкового євро. Ще у поне�

ділок — 1 липня — євровалюта коштувала від 10,5590�10,6710 грн за одини�

цю, а у вівторок, 2 липня, навіть подорожчала до 10,5850�10,6880 грн. Далі

тривала та ж “гойдалка”: у середу, 3 липня, євро впав до 10,5180�10,6260

грн, а у четвер, 4 липня, коли на світовому ринку інвестори нервово очіку�

вали перших вістей від ЄЦБ, у Києві на готівковому ринку євро підріс до

10,5360�10,6350 грн. Утім, це була не остання спроба утримати ціни: у п’ят�

ницю євро обвалився до 10,4640�10,5660 грн, а протягом вихідних і до

10,4660�10,5460 грн за одиницю. Наступного тижня, вважає пані Сальніко�

ва, євро на світовому ринку дешевшатиме, оскільки долар США має всі

шанси для зростання на тлі очікувань заяв від ФРС США та від ЄЦБ. Отже,

наступний тиждень може багато в чому повторити попередній. Експерт

прогнозує, що середній курс продажу готівкового євро у Києві коливати�

меться у межах 10,516�10,766 грн.

Російський рубль у Києві також дешевшав під тиском зростання долара

США та очікування змін у монетарній політиці РФ внаслідок реформуван�

ня органів регулювання фінансового сектору. У понеділок, 1 липня, готів�

ковий рубль у столиці коштував від 0,2435�0,2489 грн за одиницю, але вже з

вівторка, 2 липня, почав дешевшати (0,2428�0,2480 грн) — і жодного разу

впродовж п’яти торгових днів не дорожчав. 5 липня російський рубль впав

до мінімальних позначок за декілька місяців (0,2408�0,2460 грн). Однак у

вихідні ціна на готівковий рубль у столиці подорожчала у покупці до 0,2423

грн, але впала у продажі до 0,2452 грн. “Надалі рубль дешевшатиме”,— за�

значила в коментарі “Хрещатику” Марія Сальнікова. За прогнозами ек�

сперта, середні ціни продажу готівкового рубля у столиці складуть від

0,2370 до 0,2470 грн за одиницю
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Геопортал у дії
Минулого тижня у вигляді геоінформаційного порталу почала 
працювати електронна система містобудівного кадастру Києва. 
Чим цей проект корисний для громадян та бізнесу, з’ясовував 
"Хрещатик"

Головним завданням гео�

порталу є максимальне ін�

формування населення щодо

майбутніх забудов різного

призначення та до містобу�

дівних аспектів Києва. Ін�

формація про зелені зони,

пам’ятники архітектури, охо�

ронні статуси об’єктів, жит�

лові будинки, школи, дитсад�

ки, парки тощо відтепер ста�

не доступною. Кожен мешка�

нець столиці, не виходячи з

дому, зможе отримати інфор�

мацію про завершення будів�

ництва в місті, ознайомитися

з картографічними матері�

алами, вивчити транспортну

систему і дізнатися про плани

її розвитку, ознайомитися з

переліком об’єктів культур�

ної спадщини та багато іншо�

го. Користувач геопорталу

має нагоду побачити цілісну

картину містобудівного роз�

витку Києва, конкретного

району чи мікрорайону. Вод�

ночас він зможе дізнатися

про різні аспекти містобуду�

вання до планування кон�

кретних будинків або квар�

тир. Для інвесторів портал та�

кож стане у пригоді, бо вони

зможуть оперативно відсте�

жувати інформацію і на її ос�

нові приймати інвестиційні

рішення. Також це налаго�

дить зв’язок між владою та

киянами, адже сприятиме

швидкісному реагуванню

влади на запити та скарги

мешканців столиці.

Унікальний проект
Демонстрація практичних

можливостей містобудівного

кадастру відбулася минулого

тижня у Департаменті місто�

будування та архітектури Ки�

ївської міської державної ад�

міністрації. Сталося це у рам�

ках Міжнародного науково�

практичного семінару, участь

у якому взяли представники

місцевих органів виконавчої

влади, фахівці з геоінформа�

ційних систем та представни�

ки науково�дослідних інсти�

тутів. Під час заходу, який

проходив за підтримки Мін�

регіонбуду, зазначалось, що

містобудівний кадастр Києва

для нашої країни є унікаль�

ним. Адже це перший проект

у державі, який відкриває ін�

формацію щодо містобуду�

вання для всіх мешканців

столиці. Будь�які рішення,

що стосуються будівництва,

землевідведення, генеральні

плани чи заплановані рекон�

струкції вулиць — все це ін�

формація, яка повинна бути

публічною для людей. “Реалі�

зувати всі свої можливості та

суттєво вплинути на розвиток

країни містобудівний кадастр

зможе саме за умови підви�

щеної обізнаності всієї гро�

мади та її активного залучен�

ня до цього процесу”,— за�

значив у своєму виступі на�

чальник служби містобудів�

ного кадастру Департаменту

містобудування та архітекту�

ри Андрій Вавриш.

Те, що містобудівний ка�

дастр значно полегшить діа�

лог із громадськістю у питан�

нях забудови міста, визнають

і представники підприємств

галузі. “Геоінформаційний

портал містить інформацію

про кожну ділянку землі,

кожний будинок, дитсадок,

торговий центр”, – зазначив

віце�президент ПАТ “ХК

“Київміськбуд” Едуард Шев�

чук. – Якщо у мешканців ви�

никають сумніви щодо за�

конності ведення будь�якою

компанією будівельно�мон�

тажних робіт, вони за допо�

могою цього порталу одразу

дізнаються: є дозвільні доку�

менти у забудовника чи не�

має, законно відведена ця зе�

мельна ділянка чи ні, саме

той об’єкт, що передбачений

генеральним планом міста,

зводять чи будують щось ін�

ше? “

Загалом містобудівний ка�

дастр покликаний забезпечи�

ти функціонування всього

міського господарства. Увесь

цикл містобудівної діяльності

має бути забезпечений якіс�

ною інформацією, що підля�

гає обміну серед найрізнома�

нітніших столичних структур.

На практиці — це доступ до

міських ініціатив, відкриті

можливості для інвесторів,

спрощена система отриман�

ня довідок для громадян та

оперативне реагування на за�

пити через відміну паперової

переписки з десятками ін�

станцій.

Перспективний шлях

Нова система має чітку

просторову прив’язку, що до�

зволяє знаходити всі дані про

конкретний об’єкт. Також пе�

редбачається, що на сайті

http://mkk. kga. gov. ua/ кожен

киянин зможе отримати дані

про те, в якому році побуду�

вали будинок, скільки квар�

тир у ньому, чи всі будівниц�

тва в столиці мають дозвільні

документи, а також про проб�

лемні об’єкти і ті, що зводять�

ся незаконно. У перспективі

на порталі буде розміщена

докладна інформація і про

землю під будинком: які на�

явні комунікації та геологія,

що значно спрощує спілку�

вання з владою з питань пла�

нового ремонту тощо. У ви�

падку, якщо ж ви на місці обі�

цяного генпланом дитячого

садка побачите будівництво

парковки або чергового ТРЦ,

можна сміливо телефонувати

до Департаменту містобуду�

вання та архітектури за тел.

235�10�25 і записуватися на

прийом для вирішення пи�

тання.

За словами начальника

служби містобудівного кадас�

тру Департаменту містобуду�

вання та архітектури Андрія

Вавриша, у рамках проведе�

них робіт з формування сис�

теми містобудівного кадастру

вдалося досягти взаємного

порозуміння та плідної спів�

праці з великою кількістю

структур державного управ�

ління та з провідними науко�

во�дослідними інститутами і

підприємствами суміжних га�

лузей.

“Ініціативи та напрацю�

вання, які є частиною наших

розробок, знаходять як при�

хильників, так і супротивни�

ків. І це означає, що ми на

правильному шляху. Адже як�

що ініціатива знаходить під�

ґрунтя для обговорення в гро�

маді, значить для громади во�

на є актуальною”,— зазначив

Андрій Вавриш.

Планується, що містобу�

дівний кадастр Києва вийде

на повну проектну потуж�

ність функціонування протя�

гом двох�трьох років. За сло�

вами посадовця, програма

впровадження цього проекту

передбачає фінансування в 77

млн. грн на три роки, але по�

ки вона фінансується з від�

ставанням в силу обмежених

можливостей бюджету.

На сьогодні для створення

кадастру витрачено майже 3,5

млн грн. З них коштів місько�

го бюджету — 350 тис. грн, Мі�

ністерства регіонального роз�

витку, будівництва та житло�

во�комунального господар�

ства — близько 3 млн грн. 
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Передбачається, 
що на сайті http://mkk.kga.gov.ua/ 

кожен киянин зможе отримати дані про те,
в якому році побудували будинок, 

скільки квартир у ньому, чи всі будівництва
в столиці мають дозвільні документи, 

а також про проблемні об'єкти і ті, 
що зводяться незаконно

Містоб дівний адастр є державною системою збері-
ання та ви ористання еопросторових даних для задово-
лення інформаційних потреб план ванні територій та
б дівництві, форм вання ал зевої с ладової державних
еоінформаційних рес рсів. Ці завдання визначаються
постановою Кабінет міністрів № 559 від 25.05.2011 ро
“Про містоб дівний адастр”. Створення містоб дівно о
адастр сприятиме забезпеченню державних ор анів,
ор анів місцево о самовряд вання, ромадян та юридич-
них осіб необхідною інформацією для вирішення питань
про ноз вання розвит , план вання і заб дови міста.

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”Олена ДМИТРІЄВА
“Хрещатик”

Меш анців Києва вже давно хвилюють пи-
тання неза онних б дівництв, незроз мілість
стос н ах із ЖЕКами, заб дови дитячих

майданчи ів та лісопар ових зон. Саме ці
проблеми вини ають через необізнаність та
недостатній дост п иян до містоб дівної ін-
формації. Але від 1 липня сит ація орені
змінилася на раще, ос іль и Департамент
містоб д вання та архіте т ри КМДА зап с-
тив п блічн е спл атацію перший в У ра-
їні еоінформаційний портал Києва
(http://mkk.kga.gov.ua).
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МЕГАПОЛІС
Хрещатик 9 липня 2013 року

Микола ЖУКОВ
голова ОСН "Квартал 
Пушкінська—Червоноармійська"

Останніх рік
два зовсім кепськими стали

справи у захисників "гарячих точок" Києва.

Серед них — наш дитсадок № 183 на Пуш


кінській. "Хрещатик" вже писав про кілька


річну боротьбу місцевої громади за ДНЗ в

центрі столиці. (25/05/2011 року "Чи місце

дитячим садкам у центрі міста"). Після років

судових поневірянь активістам опору по


щастило: "нарили" в Державному архіві до


кази того, що дитсадок було приватизовано

не просто незаконно. Поцупили його у Ки


єва. Як можна було вкрасти — не гаманець,

не автівку,— цілих три корпуси дошкільного

закладу площею понад 2 тис. кв. м? Та без

проблем! Виготовляється папірець під на


звою "Рішення районної ради про привати


зацію споруди дитсадка", яке депутати на


справді не приймали. Несуть у БТІ і реєстру


ють право власності. Дітей разом із вихова


телями виштовхують геть. Сором сотень

приватизацій київського добра був хоча б

прикритий "фіговими листками" з рішень

місцевої влади. А цього рішення взагалі не

було!

Понесли в суд разом з прокуратурою до


кази того, що дитсадок приватизовано шах


раями. Здавалося, залишалася формаль


ність. Судовим рішенням: а) встановити

факт фальсифікації рішення про приватиза


цію; б) повернути дитсадок законному влас


нику, тобто Києву. На нашому боці в судах

зібрався чималий загін авторитетних бійців:

Генеральна прокуратура, прокуратура м.

Києва, Київська міська рада, КМДА, Мініс


терство освіти і науки, Шевченківська

районна адміністрація, Департамент освіти

і науки, молоді та спорту, громада в особі на


шого ОСН, управління освіти Шевченків


ського району.

Після нескінченних судових поневірянь

Феміда нарешті осяйно посміхнулася захис


никам дитсадка. Розглянувши нашу скаргу,

Вищий адмінсуд у 2011 році скасував рішен


ня судів, якими дитсадок присудили сприт


ним "полювачам", та спрямував справу на

новий розгляд. Далі сталися так довго очіку


вані перемоги в Окружному та Апеляційно


му адмінсудах.

Власник подав скаргу до Вищого адмінсу


ду України (ВАСУ). Засідання ВАСУ

15.01.2013 року. З 10 учасників процесу 9

дружно вимагають затвердити справедливі

рішення обох судів. В руках така щільна го


ра доказів — голки не всунеш! І до них

іще — ухвала того ж ВАСУ по цій самій

справі, яка була на користь громади. Один і

той самий суд не в праві приймати проти


лежні рішення по тій самій справі. Усі за


вмерли в передчутті вистражданої остаточ


ної перемоги. Проти — лише комерційна

структура, яка привласнила дитсадок та піз


ніше продала. Жодного спростування дока


зів громади, Генеральної прокуратури,

Міносвіти, КМДА. І от за одне
єдине засі


дання, у якому кожного учасника ще й об


межили двома хвилинами (а поданих дока


зів — 14 томів!), не відкривши хоча б для ви


ду жоден з цих томів, які попередні суди ви


вчали по півроку, судді Л. Л. Мороз, С. А.

Горбатюк, О. В. Гашицький ламають рішен


ня обох судів і визнають законним саме той

розповсюджений національний спосіб на


буття майна в особливо великих розмірах,

як крадіжка за підробленим документом.

Ошелешені захисники дитсадка: як це,

адже ВАСУ по цій самій справі уже виніс

протилежне рішення! У відповідь — кон


трольний постріл у зґвалтований дитсадок:

"оскарженню не підлягає".

Попрямували до голови Вищого адмінсу


ду І. Темкіжева. Побідкалися: як можна у

керованому ним суді так знущатися над за


коном? Здалося, той переконався у справед


ливості наших аргументів і порадив єдино

можливий шлях відновлення справедливо


сті: подати заяву про перегляд невірного рі


шення до Верховного суду України.

Роками спостерігаючи безпорадність

юристів Міносвіти в судах, переконалися у

їх неспроможності захистити дитсадок. Під


готувати ж заяву про перегляд рішення Ви


щого адмінсуду — це вищий пілотаж навіть

для досвідчених юристів. Тому доручили

підготовку проекту заяви класному фахів


цю, скинувшись громадою на оплату його

послуг. І передали міністру Д. Табачнику.

Двоє інших провідних позивачів — голова

КМДА О. Попов та заступник Генерального

прокурора М. Гаврилюк також подали заяви

до Верховного суду про перегляд рішення.

Здавалося, "батарея" з трьох таких потужних

гармат мала принести результат.

Та сталося таке, що примусило здригну


тися навіть нас, що за 9 років чого тільки не

бачили в судах. Вищий адмінсуд уже мав ви


нести рішення про допуск заяв до розгляду

Верховним судом. В цей вирішальний мо


мент міністр Д. Табачник — саме та особа,

яка зобов’язана захищати освітні заклади,

несподівано відкликає свою заяву! Ту саму,

яку йому написав наш класний фахівець на

зібрані громадою гроші. Слідом новий під


ступний удар: відкликає свою заяву і заступ


ник Генпрокурора М. Гаврилюк, який теж

має захищати інтереси держави, але разом з

Д. Табачником пішов назустріч нечистим на

руку комерсантам. Та ще й обманув нас і на


родного депутата, коли письмово запевнив,

що подав до Верховного суду свою заяву, але

забув повідомити, що збирається її відкли


кати! З трьох високих посадовців лише го


лова КМДА О. Попов свою заяву не відкли


кав. Та це не завадило суддівській колегії під

керівництвом О. Донця, попри запевнення

голови суду у справедливому розгляді спра


ви, відмовити у допуску заяви до Верховно


го суду. В результаті дитсадок залишився в

руках тих, хто його привласнив.

Що вразило, так це те, що судова розпра


ва відбувалася на тлі начебто підтримки на


ших зусиль головою уряду! Прем'єр
міністр

України М. Я. Азаров дав доручення кіль


ком міністрам, голові КМДА та Генерально


му прокурору. Було й обнадійливе реагуван


ня Президента України В. Януковича після

телепередачі "Діалог з країною": голова Ад


міністрації С. Льовочкін дав необхідні дору


чення Генеральному прокурору. І ось таким

оригінальним чином виконали доручення

вищих посадових осіб держави міністр Д.

Табачник і заступник Генпрокурора М. Гав


рилюк!

Але як могло статися, що на такому полі


тичному тлі і саме у вищому суді розправа

над дитсадком досягла небачено глумливого

рівня? Здається, ще ніколи Генпрокуратура

так відверто не відмовлялася від захисту інте


ресів держави. Щодо закладів, які називаю


ться "судами", то ми давно переконалися: за


кон звик обминати їх так само, як глибоко ві


руюча людина — дім розпусти. Тут в очі не

бачать очевидні докази; витирають ноги об

скарги ображених людей. Тут гордовито див


ляться вдалечінь повз позицію першої особи

в Києві, голови уряду і навіть Президента —

ну як же, суд незалежний! Вже не згадати,

коли власники мантій гуртом побігли через

межу, за якою розкинулося безмежне поле

отруйних заростів корупції.

Знаюча людина натякнула: не обійшлося

без втручання "патрона" — і не якогось дріб


ного хапуги, а впливового настільки, що зу


мів примусити і Д. Табачника, і Генпрокура


туру зрадити своєму обов'язку, так само, як і

Вищий адмінсуд — відмовити у законній за


яві голові КМДА. Мовляв, не будуйте ілю


зій, громадяни. Вирішать, як той "патрон"

забажає. Щодо питання, "а як же закон?", то

в сучасних умовах воно "наївне, дурне та не


доречне".

Чому прокуратура не притягла шахраїв до

відповідальності, спитаєте — явний же кри


мінал? 15 травня відзначили ювілей: 5 років

минуло з того дня, коли прокуратура пору


шила кримінальну справу за фактом зло


чинного зникнення дитсадка з комунальної

власності. А також з одержання землі шля


хом фальсифікації кадастрової справи. А та


кож з незаконного руйнування частини

дитсадка. На розслідування закон дає 2 мі


сяці. Справа набита доказами під зав'язку, в

ній 15 томів, та вона все лежить без руху.

Питання до Генеральної прокуратури: якщо

справа у неї "на контролі", як вона пише, то

скільки ще чекати відправлення справи до

суду? Чи це питання теж з числа "наївних та

недоречних", правда, стосовно вже не до су


ду, а до прокуратури? І ми мусимо "будувати

ілюзії" ще стільки років, скільки буде по


трібно, щоб минув строк притягнення зло


діїв до відповідальності?

Як довелося переконатися за 9 років "хо


діння по муках" у Господарському суді м.

Києва, той своєю віддаленістю від європей


ських стандартів відправлення правосуддя,

здається, ніскільки не переймається. За на


шими спостереженнями, в ньому націо


нальні особливості правочину зосереджую


ться у все більш концентрованому вигляді.

Саме цей суд визнав відчуження дитсадка

законним ще в далекому 2004 році, хоча

приватизувати дитсадки закон суворо забо


роняє. Рішення судді О. Пилипенко було

скасовано Вищим Господарським судом. А

коли справа втретє опинилася в Господар


ському, чергова колегія суддів на чолі із В.

Сулімом, як і колеги
попередники, в упор

не вгледіла доказів крадіжки дитсадка. Їх рі


шення теж було скасоване судом вищої ін


станції. Не зіпсував картини і суддя цього ж

суду Ю. Власов, відмовивши уже не громаді,

а державній адміністрації у розірванні уго


ди, на підставі якої приватизовано дитса


док. Адміністрація вимагала повернути дит


садок, оскільки компанія в бюджет за нього

нічого не сплатила, а роздавати комунальне

майно "безвозмездно, то
есть даром", як ка


зала персонаж відомого мультика, заборо


нено. Майно ж дитсадків навіть і за плату —

боже збав!

У тому ж Господарському суді з півдесят


ка років триває не менш запекла оборона

земельної ділянки дитсадка. Київрада від


мовилася віддати землю дитсадка комерцій


ній структурі, яка його привласнила та ще й

протизаконно зруйнувала частину. Та вона,

для якої Господарський суд, здається, став

оселею рідною, цим прикрим фактом не пе


реймалася. Суддя О. Копитова узяла осо


бисто на себе повноваження виборного ор


гану, тобто Київради, і... уклала замість неї

договір на землю! Вищий Господарський

суд не оцінив оригінальності винайденого в

Господарському суді способу одержання до


рогоцінної київської землі і рішення О. Ко


питової безжально скасував.

Тим часом комерційна структура, що при


хопила дитсадок, встигла його продати. Під


штовхувана громадою прокуратура подала

до Господарського суду новий позов — про

повернення дитсадка з чужого незаконного

володіння. Та не на тих напали! Господар


ський своїй унікальній репутації не зрадив.

Після 9 місяців вимотуючої тяганини, про


тягом якої змінилося біля десятка суддів (!),

купа допущених ними порушень досягла не


пристойних розмірів. Турботливе відношен


ня суддів до комерційної структури дивувало

хіба що тим, що розвиток стосунків відбу


вався прямо на очах отетерілих учасників за


сідання. Прийшовши до тями, почали вима


гати відводу суддів, помічених у таких сто


сунках, та ті щоразу відводи відхиляли. Тут

були: підказування суддею (до речі, заступ


ником голови суду) учасникові, що йому в

даний момент робити в засіданні, аби стало


ся, як гадалося; видача технічних записів,

витертих саме в тій частині, які фіксували

негідні витівки суддів; порушення таємниці

нарадчої кімнати; відмова у виклику в суд

свідків — посадових осіб, які підтвердили б

докази громади; вигадування тих процесу


альних дій, яких насправді не було.

У вирішальний день 12 червня 2013 року в

Господарському суді прозвучали вбивчі для

комерсантів доводи київської громадсько


сті, прокурора, КМДА, Київради, Головного

управління комунальної власності та Де


партаменту освіти і науки, молоді та спорту

КМДА. Судді: А. Привалов, О. Удалова, О.

Котков, двох з яких позивачі вимагали усу


нути від розгляду справи за безсоромну при


язність до комерційної структури. Всі, хто

був на засіданні, в тому числі сам постраж


далий — наш нещасний дитсадок, який

компанія разом з несподіваними і такими

безцінними помічниками — Генеральною

прокуратурою та міністром освіти так упер


то намагається позбавити життя, надали до


кази того, що споруду дитсадка приватизо


вано за підробленим рішенням районної ра


ди. Доводили, що комунальний дитсадок

комерсанти продали за кругленьку суму, а

самі не сплатили за нього в бюджет ні ко


пійки. Причому продавали тоді, коли їхнє

свідоцтво про право власності на дитсадок

років зо три як було скасовано. Що без


оплатну приватизацію забороняє закон, а

дитсадків — то навіть і платну. Комерційна

структура тим часом протиставила результат

такого безцінного сприяння у ВАСУ з боку

міністра та заступника Генпрокурора. Ар


бітри не угледіли жодного з десятків голів,

забитих нашою командою у ворота против


ника. А діловито занесли м'яча у наші та

оголосили про присудження дитсадка до

страти.

Що характерно: у цей жахливий день, ко


ли підтримка Міносвіти була потрібна за


хисникам дитсадка як останній рятівний

шанс, його представник в суд... не прийшов.

Чи можна уявити більш тяжкий злочин,

ніж коли крадуть дітей для продажу "на ор


гани"? А коли дитсадок "на органи"? Якої

мови заслуговують гордовиті тіточки і дя


дечки в судових мантіях, які розкладають

так вправно розтрощені ними дитсадки по

домовинах, а рахунок жертв у Києві пішов

на сотні? І заступник Генерального проку


рора М. Гаврилюк разом з міністром Д. Та


бачником — хіба не вправно їм підсобили?

Після усього цього чи багато залишиться в

Києві таких, хто ще вірить обіцянкам по


вернути Києву пограбоване?

У відповідь на скарги часто доводиться чу


ти від керівників судів виправдання: рішен


ням суду одна зі сторін завжди невдоволена.

Насправді, мовляв, судді кришталево чисті.

Отже, за їхньою логікою, ображених має бу


ти щось біля 50 %. Так от: за результатами

соціологічного опитування "Рівень довіри

до судової системи влади", проведеного за

підтримки відділу преси, освіти та культури

Посольства США в Україні 28.03.2013 року,

довіряють судовій системі в Україні — 2 % (!).

При прийнятті рішення судді керуються:

кількістю хабарів та власними амбіціями —

71 %. За даними Центру Разумкова, частка

тих, хто підтримує роботу судів, з 2010 року

знизилася більше ніж у три рази: з 9,4 % у

2010
му до 2,9 % у 2012
му. За даними Гло


бального барометра корупції Transparency

International, ще у 2011 році 81 % українців

(!) вважали, що судова система корумпована.

Для порівняння: в Данії і Норвегії число гро


мадян, що підозрюють суддів у корупції, до


рівнює лише 3 % і 7 % відповідно.

На Майдані у програмі "Діалог з Укра


їною" в кінці лютого громадяни спілкували


ся в ефірі з Президентом. Після передачі

там, на Майдані, голова КМДА О. Попов на

мої бідкання зазначив: я ж не можу вплива


ти на суд! Відповів: на суд — так, не можете.

Але де ви знайшли суд? Закладів з такою ви


віскою, які утримує народ на своїй шиї —

сила
силенна, а суду — немає. Так вважає

Європа, так думає 97 % населення України.

Вмирає надія на збереження життя дит


садка, не раз зґвалтованого суддями і без

зайвих церемоній виштовхнутого на страту

Генпрокуратурою і міністром освіти. Та сама

надія, яку подав було Президент, коли по


ставив перед урядом завдання відновити 100

тис. місць у дитсадках. Та сама, яку дав О.

Попов у телепрограмі "Час з О. Поповим",

коли запевняв у тому, що разом з нами від


криє дітям дитсадок № 183 на Пушкінській.

Сказати, що жителі нашого мікрорайону

обурені, — не сказати нічого. Після стількох

звернень до найвищих інституцій держави і

запевнень від них у повній підтримці хапа


тися за серце від дикого жертвопринесення?

От і бере сумнів: чи не замало буде тих —

ощасливлених поцупленими дитсадками та

майданчиками, зеленими зонами та пам'ят


ками архітектури — для перемоги на вибо


рах в Києві?

У Голосієві відбувся ритуал
пам’яті "Героїчна оборона
Києва"
З на оди 72-ї річниці почат е-

роїчної оборони Києва від фа-
шистсь их за арбни ів біля Обе-
ліс а Слави на честь захисни ів
міста в ро и ВВВ, що Голосіїв-
сь ом пар , відб вся рит ал
пам’яті "Героїчна оборона Києва".
У мітин взяли часть пред-

ставни и Голосіївсь ої райдерж-
адміністрації на чолі з першим за-
ст пни ом олови Вадимом Іван-
чен ом та а тив ветерансь их,
ромадсь их і політичних ор ані-
зацій район .
Після за інчення рит ал пам’я-

ті правлінням праці та соціаль-
но о захист населення Голосіїв-
сь ої РДА б дин ветеранів б -
ло ор анізовано поминальний
обід для ветеранів.
"Одним із пріоритетних та важ-

ливих напрям ів соціальної полі-
ти и нашої держави в рам ах ре-

алізації соціальних ініціатив Пре-
зидента У раїни є поліпшення
рівня життя та доброб т най-
разливіших верств населення.
Том районна влада приділяє
особлив ва ветеранам, ос-
іль и з ожним ро ом часни ів
Вели ої Вітчизняної війни зали-
шається все менше і менше. А
задля забезпечення більш ефе -
тивно о та швид о о реа вання
на проблеми наших ветеранів о-
лова ор анізації ветеранів Сер ій
Коропов б в призначений радни-
ом олови районної адміністра-
ції",— зазначив своєм вист пі
перший заст пни олови Голосі-
ївсь ої РДА Вадим Іванчен о

У Дніпровському районі
провели круглий стіл 
щодо питань бізнесу
Про державн підтрим мало о

та середньо о підприємництва
світлі реалізації завдань Прези-

дента У раїни, визначених зо ре-
ма в йо о У азі "Національний
план дій на 2013 рі щодо впрова-
дження Про рами е ономічних ре-
форм на 2010—2014 ро и "Замож-
не с спільство, он рентоспро-
можна е ономі а, ефе тивна дер-
жава", а та ож про на альні проб-
леми представни ів мало о та се-
редньо о бізнес йшлося під час
р ло о стол в Дніпровсь ій РДА.
Я зазначив своєм вист пі

заст пни олови Дніпровсь ої
РДА Анатолій Павлен о, малий і
середній бізнес — я невід'ємна
с ладова рин ової е ономічної
системи — сприяє форм ванню
он рентно о середовища, ро-
бить ва омий внесо вирішення
проблеми зайнятості тощо. Під-
трим а підприємцям надається в
напрямах, передбачених За оном
У раїни "Про розвито та держав-
н підтрим мало о і середньо о
підприємництва в У раїні", аза-
ми Президента У раїни та в рам-

ах місь ої про рами сприяння
розвит мало о й середньо о
підприємництва. Визначальними
фа торами поліпшення бізнес-
лімат в районі, під реслив Ана-
толій Павлен о, є прозорі, чіт і й
зроз мілі правила взаємин влади
та бізнес . Пріоритетним напрям-
ом роботі райдержадміністрації
є питання дере ляції підприєм-
ниць ої діяльності.
Про те, я ви он ється завдання

Президента У раїни щодо ство-
рення сприятливих мов для роз-
вит мало о та середньо о бізне-
с — створення центрів надання
адміністративних посл , розповів
в. о. начальни а відділ з питань
ре ляторної політи и, підприєм-
ництва та видачі до ментів до-
звільно о хара тер Оле сандр
Сер ін. Він на адав про те, що на
ви онання завдання Президента
У раїни та За он У раїни "Про ад-
міністративні посл и" 30 березня
2012 ро Дніпровсь ою РДА від-

рито районний центр надання ад-
мінпосл (в л. Бажова, 11/8), в
я ом надається 23 адмінпосл и
місь о о рівня, 68 адмінпосл
районно о рівня, в т. ч. 5 "швид их
посл ". За йо о словами, все
більше дніпровчан, зо рема й під-
приємців, орист ються та ими
посл ами. Я що торі вони б ли
надані 11 671 відвід вачам, то
впродовж лише 6 місяців 2013 ро-

їх отримали вже 11 112 чоло-
ві

На Оболоні обговорювали
питання реформування
системи охорони здоров'я
З метою впровадження соціаль-

них ініціатив Президента У раїни
та з метою реалізації Про рами
е ономічних реформ на 2010—
2014 ро и "Заможне с спільство,
он рентоспроможна е ономі а,
ефе тивна держава" з 1 по 4 лип-
ня ро в Оболонсь ом районі на

базі всіх амб латорно-полі лініч-
них за ладів район б ли прове-
дені ромадсь і об оворення з
метою роз’яснення поряд про-
ведення реформ вання системи
охорони здоров’я м. Києві та до-
тримання соціально-правових а-
рантій медичних працівни ів. В
об овореннях брали часть оле -
тиви медичних працівни ів амб -
латорно-полі лінічних за ладів
охорони здоров’я, меш анці
район , члени Громадсь ої ради
при Оболонсь ій РДА, представ-
ни и ромадсь их ор анізацій
"Жін и Оболоні", "Перспе тива
с спільства", "Ор анізація інвалі-
дів війни, Збройних сил та час-
ни ів бойових дій Оболонсь о о
район м. Києва", "Фонд інвалідів
Чорнобиля Оболонсь о о район
м. Києва", профспіл ової ор ані-
зації "Об’єднання первинних
профспіл ових ор анізацій ста-
нов охорони здоров’я Оболон-
сь о о район м. Києва"

Навчальний орп с ДНЗ № 183 після з пинення неза онних дій з р йн вання дитсад а
жовтні 2007 ро

Новини районів

Дитсадок № 183 на вул. Пушкінській: 
"засуджено до страти"
Завдяки відмові у його захисті міністра Д. Табачника та заступника Генпрокурора М. Гаврилюка 
Господарський суд Києва засудив на знищення ДНЗ у вирішальний момент 9%річної боротьби громади

Та ий ви ляд мав дош ільний навчальний за лад в центрі столиці до р йн вання рейдерами
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ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно
правові та інші акти органів державної влади та управління 

Випуск № 67 (1195)

ВІВТОРОК,
9 липня
2013 року

Про деякі питання ведення реєстрів адрес, вулиць та інших поіменованих 
об’єктів у місті Києві

Рішення Київської міської ради № 337/9394 від 22 травня 2013 року
Відповідно до статей 22, 23 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України

від 25 травня 2011 року № 559 “Про містобудівний кадастр”, рішення Київської міської ради від 24 травня 2012 року № 588/7925
“Про Службу Містобудівного кадастру”, рішення Київської міської ради від 20 вересня 2012 року № 70/8354 “Про затвердження
Міської цільової програми створення та впровадження Містобудівного кадастру міста Києва на 2013
2015 роки”, для забезпечен

ня функціонування Містобудівного кадастру міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про реєстр адрес у місті Києві згідно з до�
датком 1 до цього рішення.

2. Затвердити Положення про реєстр вулиць та інших поіменованих
об’єктів у місті Києві згідно з додатком 2 до цього рішення.

3. Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечи�
ти:

3.1. У рамках Міської цільової програми створення та впровадження
Містобудівного кадастру міста Києва на 2013�2015 роки, затвердженої рі�
шенням Київської міської ради від 20 вересня 2012 року № 70/8354, ство�
рення та ведення реєстрів адрес, вулиць та інших поіменованих об’єктів
у місті Києві відповідно до Положень про них, зазначених у пунктах 1 та 2
цього рішення.

3.2. Розробку офіційного довідника “Вулиці міста Києва” та подання
його в установленому порядку на затвердження до Київської міської ради

3.3. Спільно з Департаментом земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), реєс�
траційною службою Головного управління юстиції у м. Києві, Головним
управлінням Держземагентства у м. Києві, комунальним підприємством
Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права
власності на об’єкти нерухомого майна розробку та затвердження відпо�
відних порядків обміну та використання інформації між Службою Містобу�
дівного кадастру та вказаними суб’єктами.

4. Для забезпечення створення реєстрів адрес, вулиць та інших поіме�
нованих об’єктів у місті Києві Департаменту земельних ресурсів виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації), районним в місті Києві державним адміністраціям, комунальному

підприємству Київському міському бюро технічної інвентаризації та реєс�
трації права власності на об’єкти нерухомого майна до 01 серпня 2013
року провести інвентаризацію матеріалів і надати Департаменту містобу�
дування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) наявні адресні бази та реєстри ад�
рес.

5. Службам, підприємствам, установам та організаціям міста, до ком�
петенції яких належать питання оформлення технічної та правовстано�
влюючої документації для юридичних і фізичних осіб на об’єкти нерухо�
мості, в тому числі особам, які проводять нотаріальну діяльність, під час
заповнення адресних даних у документах зазначати адреси, присвоєні
та/чи зареєстровані відповідно до Положень, зазначених у пунктах 1 і 2
цього рішення. Визначення та внесення адрес об’єктів нерухомості вико�
нувати на підставі даних реєстру адрес у місті Києві.

6. Взяти до відома, що фінансування робіт, пов’язаних з виконанням
цього рішення, буде здійснюватися відповідно до показників Міської ці�
льової програми створення та впровадження Містобудівного кадастру
міста Києва на 2013�2015 роки, затвердженої рішенням Київської міської
ради від 20 вересня 2012 року № 70/8354, та Програми економічного і со�
ціального розвитку м. Києва на 2013 рік, затвердженої рішенням Київ�
ської міської ради від 08 лютого 2013 № 2/9059.

7. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради
“Хрещатик”.

8 Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури.

Заступник міського голови
секретар Київради 
Г. Герега

ства про захист персональних даних та про доступ до публічної інфор�
мації).

1.10.7. Публічність. Відомості про адреси об’єктів нерухомості на
території міста, що підлягають занесенню до Реєстру адрес, оприлюд�
нюються в офіційних виданнях, а також у засобах масової інформації
та в мережі Інтернет.

1.10.8. Відкритість. Відсутність у даних про адреси об’єктів нерухо�
мості, включаючи координатний опис їх просторової локалізації, ін�
формації, що містить державну або комерційну таємниці й конфіден�
ційну інформацію.

1.10.9. Історичність. Обов’язковість зберігання у Реєстрі адрес усіх
офіційних змін щодо інформації про адреси об’єктів нерухомості, які
підлягають обов’язковій реєстрації.

1.10.10. Документованість. Внесення або будь�які зміни раніше за�
реєстрованої інформації у Реєстрі адрес має бути підтверджено доку�
ментально з обов’язковим посиланням на документи, з якими це вне�
сення або зміна пов’язана.

1.10.11. Інтероперабельність. Інформація щодо адрес об’єктів не�
рухомості та їх просторової локалізації повинна бути взаємно доступ�
на в режимі читання з баз даних Містобудівного кадастру, державного
земельного кадастру, міського земельного кадастру та державного ре�
єстру речових прав на нерухоме майно.

1.11. Реєстр адрес призначений для:
систематизації та унормування адресної ідентифікації об’єктів неру�

хомості на території міста;
забезпечення сумісності баз даних, що використовують адресну ін�

формацію про об’єкти нерухомості на території міста;
використання адрес, зареєстрованих у Реєстрі адрес, при оформ�

ленні документів правового характеру та інших офіційних документів;
зберігання й пошуку адрес об’єктів нерухомості у місті Києві з ура�

хуванням змін;
забезпечення органів державної влади та органів місцевого само�

врядування, юридичних і фізичних осіб у питаннях адресної ідентифі�
кації об’єктів нерухомості на території міста.

1.12. Основними завданнями ведення Реєстру адрес є:
уніфікація даних адресної ідентифікації об’єктів нерухомості на те�

риторії міста;
надання інформаційних послуг з постачання та підтримки інформа�

ційних ресурсів Реєстру адрес для їх застосування в міських інформа�
ційних системах та в системах інших зацікавлених суб’єктів;

формування та актуалізація інформаційних ресурсів Реєстру адрес;
науково�методичне й організаційне забезпечення робіт з ведення

Реєстру адрес;
ведення архіву даних адресної ідентифікації об’єктів нерухомості на

території міста;
підготовка переліків адрес об’єктів нерухомості для видання різних

довідкових матеріалів у паперовому, електронному вигляді та в мере�
жі Інтернет.

1.13. Право власності на інформаційні ресурси Реєстру адрес нале�
жить територіальній громаді міста Києва. Розпорядником та адмініс�
тратором Реєстру адрес від імені територіальної громади міста висту�
пає Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в
особі Служби Містобудівного кадастру Департаменту містобудування
та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) (далі — Служба Містобудівного кадас�
тру Департаменту містобудування та архітектури).

1.14. Служба Містобудівного кадастру Департаменту містобудуван�
ня та архітектури формує, оновлює Реєстр адрес, здійснює промисло�
ву експлуатацію інформаційних ресурсів Реєстру адрес, виготовляє та
надає їх копії в користування зацікавленим суб’єктам, забезпечує ін�
формаційні потреби органів державної влади та органів місцевого са�
моврядування, юридичних і фізичних осіб у питаннях адресної іденти�
фікації об’єктів нерухомості на території міста.

1.15. Фінансування формування та промислової експлуатації інфор�
маційних ресурсів Реєстру адрес здійснюється відповідно до Міської
цільової програми створення та впровадження Містобудівного кадас�
тру міста Києва на 2013�2015 роки, затвердженої рішенням Київської
міської ради від 20 вересня 2012 року № 70/8354, Програми економіч�
ного і соціального розвитку м. Києва на 2013 рік, затвердженої рішен�
ням Київської міської ради від 08 лютого 2013 № 2/9059, та інших дже�
рел відповідно до законодавства.

2. Структура та склад інформаційних ресурсів Реєстру адрес
2.1. Інформаційні ресурси Реєстру адрес становлять бази даних та�

ких окремих реєстрів:
реєстр адрес первинних об’єктів адресації: будівель, споруд май�

нових комплексів (умовна назва — РА Об’єкт);
реєстр місць розташування (адрес) земельних ділянок (умовна на�

зва — Реєстр Земля);
реєстр адрес похідних об’єктів адресації першого рівня як складо�

вих майнових комплексів (будівель, споруд тощо) (умовна назва — РА
Будівля);

реєстр адрес похідних об’єктів другого рівня (приміщень, квартир,
офісів, кімнат тощо) як складових об’єктів, що реєструються в розді�
лах РА Об’єкт та РА Будівля (умовна назва — РА Приміщення);

реєстр вулиць та інших поіменованих об’єктів у місті Києві (далі —
Реєстр вулиць);

реєстр поіменованих структурно�планувальних та рекреаційних
елементів території (далі — Реєстр територій);

реєстр адміністративних районів міста (далі — Реєстр районів);
реєстр поштових відділень (далі — Реєстр відділень);
реєстр житлово�експлуатаційних організацій;
цифрова топографічна основа масштабу 1:10000 та цифровий орто�

фотоплан цього ж масштабу.
2.2. Склад, структура та порядок ведення реєстрів вулиць, терито�

рій, районів, поштових відділень та житлово�експлуатаційних організа�
цій визначається Положенням про реєстр вулиць та інших поіменова�
них об’єктів у місті Києві.

Розділи бази даних Реєстру адрес зв’язуються з цими реєстрами
через унікальні ідентифікатори поіменованих об’єктів у відповідних ре�
єстрах.

2.3. У структурі записів складових РА Об’єкт, РА Будівля, РА Земля
визначаються такі інформаційні блоки:

— блок ідентифікації;
— блок найменувань;
— блок додаткових відомостей;
— блок просторової локалізації адреси.
2.4. Блок ідентифікації реєстрів РА Об’єкт, РА Будівля, РА Земля

містить: 
унікальний цифровий код адреси, що забезпечує однозначну іден�

тифікацію адреси та призначений для реалізації інформаційно�логіч�
них зв’язків як у базі даних Реєстру адрес, так і в базах даних інших ін�
формаційних систем, які використовують дані з цих реєстрів;

ідентифікатор (код) поіменованого елемента вулично�дорожньої
мережі;

номер адреси первинного об’єкта адресації;
номер будівлі, споруди тощо у складі майнового комплексу — уні�

кальний цифровий код кожного об’єкта адресації, побудований з ви�
користанням порядкової системи кодування об’єктів адресації, що ре�
єструються в них. Кодовими позначеннями є числа натурального чис�
лового ряду, розташовані в порядку зростання для об’єктів кожного
реєстру.

2.5. Блок найменувань до Реєстрів РА Об’єкт, РА Будівля, РА Земля
містить:

повне офіційне найменування об’єкта адресації, призначене для ви�
користання в правових документах;

скорочене офіційне найменування об’єкта адресації, що допустимо
для використання в правових документах.

2.6. Блок додаткових відомостей до Реєстрів РА Об’єкт, РА Будівля,
РА Земля містить:

переважне функціональне призначення об’єкта (за класифікато�
ром); тип об’єкта адресації (за класифікатором — первинний, похід�
ний); тип об’єкта похідної адреси (за класифікатором — будівля, спо�
руда, павільйон тощо);

тип адреси (за класифікатором — звичайна, будинку на розі, буді�
вельна, попередня);

ідентифікатор адміністративного району; індекс поштового відді�
лення; код житлово�експлуатаційної організації; додатково коди інших
територіальних утворень;

ідентифікатор (код) пойменованого елемента вулично�дорожньої
мережі для будинку, що на розі;

операційний стан адреси (за класифікатором — чинна, анульована
тощо), тип, дата, номер, заголовок та інші реквізити документа — під�
стави для реєстрації адреси;

відомості про переадресацію або анулювання адреси (причина пе�
реадресації/ анулювання; тип, номер, дата та заголовок документа про
переадресацію/ анулювання адреси);

дата останніх змін у реквізитах адреси;
системний код оператора, що проводив останні зміни, та посилан�

ня на системний номер дії оператора у Реєстрі (протоколі) дій опера�
торів;

ідентифікатор стану даних щодо адреси (чинна або архівна, знята з
реєстрації);

посилання на системний номер дії оператора, яка призвела до пе�
реведення запису у Реєстрі в стан архівного (недійсного).

2.7. Блок просторової локалізації визначає координатну прив’язку
адреси на плані міста та містить координати точки центроїду об’єкта
адресації в державній та місцевій системах координат.

У наборах даних цифрового адресного плану у цифрові моделі від�
повідних об’єктів заносяться посилання — ідентифікатори відповідних
адрес (первинних та/або похідних першого рівня).

Визначаються такі допустимі джерела координатного опису місце�
знаходження об’єкта адресації:

офіційні дані Містобудівного кадастру про координати об’єктів міс�
тобудування, які відповідають об’єктам адресації, що підлягають реєс�
трації;

офіційні дані Державного земельного кадастру про координати меж
земельних ділянок, які відповідають об’єктам адресації, що підлягають
реєстрації;

офіційні дані Міського земельного кадастру про координати меж зе�
мельних ділянок, які відповідають об’єктам адресації, що підлягають
реєстрації;

цифрова топографічна основа міста (цифровий план масштабу
1:10 000); цифровий ортофотоплан міста масштабу 1:10 000; резуль�
тати натурних топографо�геодезичних знімань.

2.8. До реєстру РА Приміщення вносяться такі дані про адреси по�
хідних об’єктів другого рівня (приміщень, квартир, офісів, кімнат то�
що):

системний ідентифікатор адреси приміщення;
системний ідентифікатор первинної або похідної першого рівня ад�

реси відповідно за реєстрами РА Об’єкт і РА Будівля; номер квартири,
офісу, кімнати тощо;

тип приміщення як похідного об’єкта адресації (за класифікато�
ром — вбудоване ізольоване приміщення з окремим входом, квартира,
офіс, кімната тощо);

тип, дата, номер та заголовок документа — підстави реєстрації ад�
реси;

операційний стан адреси приміщення (за класифікатором — чинна,
анульована тощо);

відомості щодо функціонального використання приміщення;
відомості про переадресацію або анулювання адреси (підстави пе�

реадресації / анулювання; тип, номер, дата та заголовок документа
про переадресацію / анулювання адреси);

дата останніх змін у реквізитах адреси;
системний код оператора, що проводив останні зміни;
системний код оператора, що проводив останні зміни, та посилан�

ня на системний номер дії оператора у Реєстрі (протоколі) дій опера�
торів;

ідентифікатор стану даних щодо адреси (активна, чинна або архів�
на, знята з реєстрації);

посилання на системний номер дії оператора, яка призвела до пе�
реведення запису у Реєстрі в стан архівного (недійсного).

2.9. У складі Реєстру адрес ведеться архів змін (переадресації та
анулювання адрес) та загальний реєстр документів про присвоєн�
ня/зміну/ анулювання адрес та про найменування/перейменуван�
ня/ліквідації вулиці, проспекту, проїзду, провулку тощо (далі — вулиці).

3. Порядок формування, ведення й внесення змін до Реєстру адрес
3.1. Формування, ведення й внесення змін до Реєстру адрес покла�

дається на Службу Містобудівного кадастру Департаменту містобуду�
вання та архітектури.

3.2. Ведення Реєстру адрес здійснюється в електронному вигляді в
середовищі геоінформаційної системи Містобудівного кадастру міста
Києва з використанням цифрової топографічної основи міста масшта�
бу 1:10 000.

3.3. До формування відомостей, що підлягають внесенню до Реєс�
тру адрес Службою Містобудівного кадастру Департаменту містобуду�
вання та архітектури, можуть залучатися члени постійних профільних
комісій Київської міської ради: з питань земельних відносин, містобу�
дування та архітектури, з питань культури та туризму, з питань місце�
вого самоврядування, регіональних, міжнародних зв’язків та інформа�
ційної політики, фахівці структурних підрозділів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та ін�
ших органів влади та управління, підприємства й організації різних
форм власності.

Формування відомостей здійснюється з дотриманням принципів,
визначених підпунктом 1.10 пункту 1 цього Положення, а саме: спад�
ковості, просторової локалізації, унікальності, публічності, відкритості,
історичності, документованості, інтероперабельності та інших.

3.4. Основу первинного наповнення Реєстру адрес становлять такі
переліки та відомості:

перелік первинних об’єктів адресації, будівель, споруд, майнових
комплексів;

реєстр місць розташування (адрес) земельних ділянок;
реєстр вулиць та інших поіменованих об’єктів місцевості;
класифікатор категорій елементів вулично�дорожньої мережі та по�

іменованих об’єктів території;
перелік об’єктів (утворень) як територій, межі яких або юридично

закріплені, або природно обмежені, або є топонімами історично сфор�
мованих територій;

перелік адміністративних районів міста, а також мікрорайонів, квар�
талів;

перелік садівничих, дачних і гаражних кооперативів (товариств),
комплекси (квартали) малоповерхової житлової забудови (котеджні
містечка) із визначенням меж їх територій;

перелік топонімів із вказаними орієнтовними межами;
набори даних з переліком адрес, що використовуються у відомчих

інформаційних системах міста;
цифровий топографічний план міста масштабу 1:10000 та ортофо�

топлани, в тому числі створений на основі космічного знімка високого
розрізнення.

3.5. Після первинного наповнення Реєстр адрес вводиться до про�
мислової експлуатації та постійно чергується й оновлюється, в тому
числі в процесі:

попередньої реєстрації місця розташування (адреси) земельних ді�
лянок;

реєстрації будівельних адрес об’єктів нового будівництва;

Додаток 1 до рішення Київської міської ради 
від 22.05.2013 № 337/9394

Положення про реєстр адрес у місті Києві

1. Загальна частина
1.1. Це Положення розроблено на основі законів України “Про міс�

цеве самоврядування в Україні”, “Про регулювання містобудівної ді�
яльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 ро�
ку № 559 “Про містобудівний кадастр”, рішення Київської міської ради
від 24 травня 2012 року № 588/7925 “Про Службу Містобудівного ка�
дастру”, рішення Київської міської ради від 20 вересня 2012 року
№ 70/8354 “Про затвердження Міської цільової програми створення та
впровадження Містобудівного кадастру міста Києва на 2013�2015 ро�
ки” і встановлює на території міста Києва єдиний порядок присвоєння,
реєстрації адрес об’єктів нерухомості (далі — адреса) та всіх змін у
них, включаючи анулювання, а також порядок ведення реєстру адрес у
місті Києві (далі — Реєстр адрес) як одного із основних інформаційних
ресурсів системи Містобудівного кадастру міста Києва

1.2. Адреса будівлі, споруди, майнового комплексу пов’язана з їх
стійким місцем розташування, юридично закріплена і використовуєть�
ся в офіційних документах, міських інформаційних системах реєстра�
ції громадян, суб’єктів господарської діяльності, прав на об’єкти неру�
хомості та інших системах.

1.3. Дія цього Положення поширюється на юридичних і фізичних
осіб, до компетенції яких належать питання оформлення технічної та
правовстановлюючої документації для юридичних і фізичних осіб на
об’єкти нерухомості, в тому числі на осіб, які проводять нотаріальну
діяльність, а також на організації, що використовують адресну інфор�
мацію щодо об’єктів нерухомості на території міста в офіційних доку�
ментах та інформаційних системах.

1.4. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:
адреса — структурований опис сукупності реквізитів місця розташу�

вання об’єкта нерухомості на місцевості, що однозначно визначає да�
ний об’єкт;

адресний план міста — зведений інформаційний документ, що
включає графічну частину: план міста з об’єктами нерухомості та їх�
адресами і поіменованими елементами транспортно�пішохідної мере�
жі, прив’язаними до цього плану;

анулювання адреси — виключення запису про адресу об’єкта неру�
хомості з Реєстру адрес;

будівельна адреса — це адреса, яка використовується для ідентифі�
кації об’єктів нерухомого майна на період його будівництва;

геопросторові дані — дані про об’єкти та явища реального світу, що
мають безпосередню або опосередковану прив’язку до місцезнахо�
дження на Землі, яке визначено у певній системі просторово�часових
координат; набори даних про такі об’єкти та зв’язки між ними;

геоінформаційна система (ГІС) — інформаційна система, що забез�
печує збирання, оброблення, аналіз, моделювання та розповсюджен�
ня геопросторових даних;

елемент адреси — реквізит, що описує місце розташування об’єкта
нерухомості на території міста;

елемент вулично�дорожньої мережі (елементи ВДМ) — вулиці, про�
вулки, проїзди та інші планувальні об’єкти, які забезпечують транс�
портні й пішохідні зв’язки між житловими районами, а також між жит�
ловими районами й промисловими зонами, громадськими центрами,
кварталами тощо.

Назви елементів ВДМ належать до основних реквізитів адреси за
ознаками, що мають лінійні межі початку й закінчення;

інтероперабельність — здатність геоінформаційних ресурсів, техніч�
них та програмних засобів інформаційних систем до функціональної та
інформаційної взаємодії в середовищі геоінформаційних систем;

майнові комплекси — земельні ділянки різного функціонального ви�
користання з фіксованими замкнутими межами, підприємств, закладів
тощо, що мають більше однієї будівлі, споруди та єдину адресу як од�
ну з основних ознак ідентифікації об’єкта;

містобудівний кадастр міста Києва — міська система зберігання та ви�
користання геопросторових даних про територію, адміністративно�тери�
торіальні одиниці, екологічні, інженерно�геологічні умови, інформаційних
ресурсів будівельних норм, державних стандартів і правил для задово�
лення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, фор�
мування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів;

об’єкт нерухомого майна (об’єкт нерухомості) — земельні ділянки,
а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці (будівлі, споруди,
майнові комплекси), переміщення яких є неможливим без знецінення
та зміни їх призначення;

об’єкти адресації — усі об’єкти нерухомості (будівлі, споруди, май�
нові комплекси), земельні ділянки, а також гаражні кооперативи, са�
дівничі (дачні) товариства (кооперативи), комплекси індивідуальної
малоповерхової житлової забудови (котеджні містечка);

площа (майдан) — планувальний елемент, назва якого міститься в
основних реквізитах адреси за ознакою примикання до замкнутого
контуру межі планувального елемента;

поіменовані елементи вулично�дорожньої мережі — елементи ву�
лично�дорожньої мережі, яким присвоєно найменування;

первинний об’єкт адресації — будівля, споруда, майновий ком�
плекс, а також земельна ділянка;

похідний об’єкт адресації — просторова частина первинного об’єк�
та адресації, що є самостійним об’єктом цивільного обігу майна;

похідний об’єкт адресації першого рівня — об’єкт, що має просто�
рово�координатне визначення на плані міста (окрема цілісна частина
майнового комплексу: будівля, споруда тощо);

похідний об’єкт адресації другого рівня — об’єкт, елемент внутріш�
ньої структури будівлі, споруди, що не має самостійного просторово�
го відображення на плані міста (квартира, офіс, кімната тощо);

поіменований елемент адреси — походить від типу та назви пойме�
нованого елемента вулично�дорожньої мережі (вулиці, проспекту,
проїзду, провулку тощо), планувального елемента (майдану, площі,
кварталу, мікрорайону) або ландшафтно�рекреаційного об’єкта;

переадресація — зміна адреси об’єкта нерухомості;
реєстрація адреси — це сукупність дій щодо внесення до Реєстру

адрес відомостей з документів, що встановлюють адресу. Реєстрація
адреси об’єкта нерухомості супроводжується контролем його місце�
знаходження (і за необхідності його відображення);

Реєстр адрес — база даних систематизованого зводу відомостей
про офіційні адреси об’єктів нерухомості з їхніми найменуваннями та
поштовими адресами, що відповідають прийнятому стандарту й при�
в’язані до класифікатора вулиць у Реєстрі вулиць та інших поіменова�
них об’єктів та плану міста і є базовою складовою інформаційних ре�
сурсів системи Містобудівного кадастру міста Києва;

Реєстр вулиць та інших поіменованих об’єктів — інформаційний ресурс
системи Містобудівного кадастру міста Києва, що містить систематизова�
ний звід відомостей про офіційні та альтернативні власні назви об’єктів на
території міста, історичні довідки про назви об’єктів та дані про їх просто�
рову локалізацію на плані міста.

1.5. Реєстр адрес є складовою інформаційних ресурсів системи
Містобудівного кадастру міста Києва. Інформація про адреси об’єктів
нерухомості належить до базових геопросторових даних міської інфра�
структури геопросторових даних міста.

1.6. Метою створення та функціонування Реєстру адрес, удоскона�
лення реєстрації адрес та їх змін є:

систематизація та унормування подання інформації щодо адресної
ідентифікації об’єктів нерухомості в різних документах, базах даних та
інформаційних системах міста;

централізований облік юридично правильних адрес будівель, спо�
руд, майнових комплексів на різних етапах їхнього життєвого циклу, а
також місця розташування (адреси) земельних ділянок;

забезпечення відповідності адреси будівлі, споруди, майнового
комплексу, а також місця розташування (адреси) земельної ділянки,
вказаної у пред’явленому заявником документі, юридично правильній
адресі чи місцю розташування земельної ділянки (адресі), зареєстро�
ваній у Реєстрі адрес;

створення умов для встановлення однозначних зв’язків між різно�
манітними інформаційними потоками в інформаційних системах міста
щодо адресної прив’язки об’єктів нерухомості;

забезпечення інформаційних потреб органів державної влади та ор�
ганів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб у питаннях
адресної ідентифікації об’єктів нерухомості на території міста.

1.7. Реєстр адрес формується і ведеться в електронному вигляді в
структурі геоінформаційної системи Містобудівного кадастру міста Ки�
єва з використанням цифрової топографічної основи масштабу
1:10 000.

1.8. Юридично правильними адресами є адреси, зареєстровані у
Реєстрі адрес. Факт реєстрації адреси у Реєстрі адрес посвідчується
(підтверджується) довідкою (витягом) з Реєстру адрес Містобудівного
кадастру міста Києва.

1.9. Київська міська рада, виконавчий орган Київської міської ради
(Київська міська державна адміністрація) та його структурні підрозді�
ли, юридичні та фізичні особи використовують інформацію з Реєстру
адрес як офіційну інформацію про юридично правильні адреси буді�
вель і споруд, майнових комплексів чи місця розташування (адреси)
земельних ділянок.

1.10. Заходи щодо формування, функціонування, розвитку та вико�
ристання Реєстру адрес здійснюються з дотриманням таких принципів:

1.10.1. Спадковість. Формування, систематизація, реєстрація відо�
мостей про адреси на території міста здійснюються з використанням
довідників, класифікаторів та інших даних, створених у процесі функ�
ціонування інших інформаційних систем.

1.10.2. Просторова локалізація. Інформація про адреси об’єктів не�
рухомості у Реєстрі адрес асоційована (взаємопов’язана) з координат�
ним описом просторового розташування об’єкта на плані міста.

1.10.3. Унікальність. На території міста і у Реєстрі адрес не повин�
но бути двох різних об’єктів нерухомості одного типу, адреси яких збі�
гаються.

1.10.4. Офіційність адреси. Єдиною офіційною адресою об’єкта не�
рухомості на території міста вважається адреса, зареєстрована у Ре�
єстрі адрес.

1.10.5. Обов’язковість. Використання у всіх офіційних документах
органів державної влади й органів місцевого самоврядування, міських
інформаційних системах адрес об’єктів нерухомості, зареєстрованих у
Реєстрі адрес, є обов’язковим.

1.10.6. Загальнодоступність. Інформація з Реєстру адрес повинна
мати просту процедуру отримання (з урахуванням вимог законодав�
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реєстрації поштових адрес закінчених будівництвом об’єктів;
реєстрації поштових адрес будівель, споруд і майнових комплексів,

що перебувають в експлуатації;
реєстрації змін (переадресації) адрес будівель, споруд і майнових

комплексів;
реєстрації анулювання адреси.
3.6. Попереднє визначення та реєстрація місця розташування (ад�

реси) земельної ділянки здійснюється стосовно земельних ділянок,
щодо яких зацікавленою особою подано клопотання про надання до�
зволу на розроблення документації із землеустрою.

Попередня реєстрація місця розташування (адреси) земельної ді�
лянки здійснюється на етапі розгляду клопотання та надання Депар�
таментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі — Де�
партамент містобудування та архітектури) висновку щодо відповідно�
сті заявленої ініціативи містобудівній документації або ситуації та що�
до наявних містобудівних умов і обмежень на підставі визначеного у
вказаному висновку місця розташування (адреси) земельної ділянки.

У разі якщо попереднє місце розташування (адреса) земельної ді�
лянки, запропоноване зацікавленою особою у клопотанні про надання
дозволу на розроблення документації із землеустрою, не відповідає
вимогам цього Положення, а також містобудівній документації або си�
туації, наявним містобудівним умовам та обмеженням, у висновку Де�
партаменту містобудування та архітектури може бути визначене інше
місце розташування (адреса) земельної ділянки.

Місце розташування (адреса) земельної ділянки присвоюється шля�
хом затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки, в якому визначається відповідне місце розташування (адре�
са).

Просторові дані щодо розташування земельної ділянки, місце роз�
ташування (адреса) якої підлягає реєстрації, надаються з бази даних
міського земельного кадастру в інтероперабельному режимі та/або із
матеріалів проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

3.7. Порядок присвоєння та реєстрації будівельних адрес об’єктам
нового будівництва, поштових адрес закінченим будівництвом об’єк�
там; будівлям, спорудам та майновим комплексам, що перебувають в
експлуатації, а також зміни адреси (переадресації) у випадках поділу
майнового комплексу на окремі частини або виділення із нього окре�
мих будівель та споруд, здійснюється в порядку, передбаченому роз�
ділом 4 цього Положення.

3.8. Переадресація (зміна адреси) будівель, споруд та майнових
комплексів здійснюється у разі перейменування вулиць, поділу майно�
вого комплексу на окремі частини або виділення із нього окремих бу�
дівель та споруд, упорядкування елементів забудови тощо.

Всі зміни існуючої адресної прив’язки будівель і споруд в обов’яз�
ковому порядку підлягають реєстрації у Реєстрі адрес.

3.9. Внесення до Реєстру адрес змін щодо анулювання адреси здій�
снюється у разі припинення права власності внаслідок знищення са�
мого об’єкта адресації, а також в інших випадках відповідно до зако�
нодавства та цього Положення.

Запис про реєстрацію анулювання адреси об’єкта нерухомості у Ре�
єстрі адрес здійснюється позначкою “погашено”. Відповідні записи в
базі даних поповнюються відомостями про підстави переведення ад�
ресного запису в стан “погашено” з датою здійснення цієї позначки.

3.10. Зміни до Реєстру адрес вносяться Службою Містобудівного
кадастру Департаменту містобудування та архітектури також з таких
підстав:

включення нової вулиці із присвоєним їй найменуванням;
вилучення поіменованої вулиці у зв’язку з її ліквідацією в результа�

ті перепланування, реконструкції території міста тощо;
зміна найменувань, внесених до Реєстру адрес об’єктів та/або їх ка�

тегорій;
зміна просторового розширення внесених до Реєстру адрес об’єк�

тів, що відбулася в результаті перепланування, реконструкції території
міста тощо;

уточнення (доповнення) відомостей або координатно�просторових
характеристик для раніше зареєстрованих у Реєстрі адрес об’єктів;

виправлення технічних помилок.
3.11. Зміни до Реєстру адрес вносяться Службою Містобудівного

кадастру Департаменту містобудування та архітектури на підставі ви�
даних, у межах компетенції, Департаментом містобудування та архі�
тектури наказів або розпоряджень районних у місті Києві державних
адміністрацій та з урахуванням відповідних документів, що підтверд�
жують вказані зміни (за винятком зміни просторового розширення
внесених до Реєстру адрес об’єктів, що відбулася в результаті пере�
планування, реконструкції території міста тощо; уточнення (доповнен�
ня) відомостей або координатно�просторових характеристик для рані�
ше зареєстрованих у Реєстрі адрес об’єктів; виправлення технічних
помилок, які здійснюються без видання зазначених розпорядчих доку�
ментів).

3.12. Внесення змін до Реєстру адрес забезпечується протягом
трьох робочих днів з дати видання відповідного розпорядчого доку�
мента, зазначеного у підпункті 3.11 пункту 3 цього Положення, або
встановлення підстав для зміни просторового розширення об’єктів,
уточнення (доповнення) відомостей або координатно�просторових ха�
рактеристик об’єктів, виправлення технічних помилок.

3.13. Зауваження користувачів щодо неточностей, виявлених при
використанні копій та/або інформаційних ресурсів Реєстру адрес, сис�
тематизуються Службою Містобудівного кадастру Департаменту міс�
тобудування та архітектури, яка за необхідності ініціює видання, у ме�
жах компетенції, розпорядчих документів Департаментом містобуду�
вання та архітектури та районними в місті Києві державними адмініс�
траціями щодо присвоєння адрес об’єктам адресації або внесення до
них змін.

3.14. При виявленні в документах, виданих (оформлених) до на�
брання чинності цим Положенням, різночитань або розбіжностей в ад�
ресній ідентифікації об’єкта адресації порівняно з внесеними до Реєс�
тру адрес даними, правильними вважаються адресні дані, що містять�
ся у Реєстрі адрес.

4. Порядок присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості та бу�
дівельних адрес об’єктам нового будівництва у місті Києві

4.1. Присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомого майна здій�
снюється шляхом видання розпорядчих документів Департаментом
містобудування та архітектури або районними в місті Києві державни�
ми адміністраціями з подальшим їх внесенням до Реєстру адрес.

4.2. Розгляд питань присвоєння поштових адрес здійснюється за
клопотаннями фізичних та юридичних осіб (заявників) в установлено�
му порядку.

4.3. Поштові адреси присвоюються об’єктам нерухомості, розташо�
ваним на земельній ділянці, переміщення яких неможливе без їх зне�
цінення та зміни призначення.

4.4. Поштові адреси не присвоюються спорудам, які встановлені
тимчасово без улаштування фундаменту, в тому числі пересувним та
тимчасовим спорудам торговельного, побутового, соціально�культур�
ного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльно�
сті, малим архітектурним формам, а також об’єктам незавершеного
капітального будівництва (крім присвоєння будівельної адреси об’єк�
там нового будівництва в установленому порядку) та приміщенням
службового, допоміжного і технічного призначення, розташованим у
житлових та нежитлових будинках, інженерним мережам.

4.5. Присвоєна об’єктам нерухомості поштова адреса складається з
назви вулиці, номера будівлі, споруди, майнового комплексу. Номер
об’єкта нерухомості позначається відповідною арабською цифрою.

Наприклад:
Повна поштова адреса: вулиця Івана Пулюя, будинок 27. Скорочена

поштова адреса: вул. І. Пулюя, буд. 27.
4.6. Поштові адреси об’єктам нерухомості присвоюються по вули�

цях з початковою нумерацією від центру міста з непарними номерами,
починаючи з 1 по лівій стороні вулиці, і парними номерами, почина�
ючи з 2 — по правій стороні.

4.7. Об’єктам нерухомості, що знаходяться на перетині вулиць різ�
них категорій (категорійність вулиць визначається містобудівною доку�
ментацією), поштова адреса присвоюється по вулиці більш високої ка�
тегорії, та номер будинку позначається через дріб (з урахуванням ну�
мерації обох сторін вулиці).

Приклад:
Повна поштова адреса: вулиця Хрещатик, будинок 40/1. Скорочена

поштова адреса: вул. Хрещатик, 40/1
4.8. Об’єктам нерухомості, що знаходяться на перетині вулиць рів�

них категорій, поштова адреса присвоюється по вулиці, на яку вихо�
дить головний фасад. У випадку якщо на перетині вулиць рівнозначних
категорій виходять два рівнозначних фасади одного об’єкта нерухомо�
сті, поштова адреса присвоюється по вулиці, що йде від центру міста.

4.9. Якщо на відповідній вулиці збудовано нові об’єкти і їм, виходя�
чи з уже наявної нумерації об’єктів нерухомого майна по вулиці, на
якій вони фактично знаходяться, неможливо надати номер, який є ці�
лим числом, такий об’єкт нерухомого майна при наданні поштової ад�
реси позначається номером найближчого об’єкта нерухомого майна
по відповідному боку вулиці в бік зменшення (можливо, і збільшення)
з відповідною заголовною літерою через дефіс.

Наприклад:
Повна поштова адреса: вулиця Івана Пулюя, будинок 25�А. Скоро�

чена поштова адреса: вул. І. Пулюя, буд. 25�А.
4.10. У разі присвоєння окремої поштової адреси об’єктам нерухо�

мості, які виділено зі складу майнового комплексу, що має єдину по�
штову адресу, об’єктам нерухомості присвоюється адреса за вулицею
та номером поштової адреси майнового комплексу з позначенням ви�
діленого об’єкта нерухомості через дефіс заголовною літерою алфаві�
ту від А і далі.

Наприклад:
Повна поштова адреса: вулиця Івана Пулюя, будинок 27� А. Скоро�

чена поштова адреса: вул. І. Пулюя, буд. 27�А.
Для виділеного із майнового комплексу об’єкта нерухомості, що не

має прямого виходу на вулицю (знаходиться у дворі), поштова адреса
присвоюється за вулицею та номером поштової адреси цього майно�
вого комплексу з позначенням виділеного об’єкта нерухомості номе�
ром корпусу, починаючи з 1 і далі без обмежень.

Наприклад:
Повна поштова адреса: вулиця Івана Пулюя, будинок 27, корпус 1.

Скорочена поштова адреса: вул. І. Пулюя, буд. 27, корп. 1.
4.11. При зміні функціонального призначення окремої частини бу�

дівлі, споруди, яка є самостійним об’єктом цивільно�правових відно�
син та має окремий вхід (вихід), поштова адреса такій частині будівлі,
споруди присвоюється шляхом додавання до поштової адреси будівлі,
споруди окремого порядкового номера такої частини:

Наприклад:
Повна поштова адреса: вулиця Івана Пулюя, будинок 27, нежитлове

приміщення 2.
Скорочена поштова адреса: вул. І. Пулюя, буд. 27 н. п. 2.
4.12. Присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомості, що утво�

рюють периметр площі (майдану), проводиться за годинниковою
стрілкою, починаючи від вулиці більш високої категорії з боку центру
міста. При цьому послідовність номерів будинків на наскрізних вули�
цях, що примикають до площі (майдану), переривається. У разі якщо
кутовий будинок має головний фасад і значну протяжність вздовж ву�
лиці, що примикає, поштова адреса може присвоюватись по вулиці, а
не по площі (майдану).

4.13. Поштовою адресою гаражних кооперативів, садівничих (дач�
них) товариств (кооперативів), комплексу (кварталу) малоповерхової
житлової забудови (котеджного містечка) є визначене відповідно до
цього Положення місце розташування (адреса) земельної ділянки, ко�
оперативу, товариства, котеджного містечка. Цифрова нумерація
об’єктів (ділянок), що розташовані на території кооперативу, товари�
ства, котеджного містечка, здійснюється згідно з генеральним планом
забудови кооперативу, товариства, містечка та іншою планувальною і
проектною документацією.

4.14. Будівельна адреса об’єкта нового будівництва присвоюється
наказом Департаменту містобудування та архітектури за заявою за�
мовника будівництва поданою до Департаменту містобудування та ар�
хітектури через Міський дозвільний центр та з урахуванням затвер�
дженої в установленому порядку проектної документації або виданого
будівельного паспорта забудови земельної ділянки.

До заяви про присвоєння будівельної адреси об’єкта нового будів�
ництва додаються такі документи:

— завірена в установленому порядку копія документа, що посвідчує
право власності на земельну ділянку чи право користування земель�
ною ділянкою;

— для фізичної особи — копія паспорта, посвідка на проживання
особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службо�
вий паспорт іноземця або документ, що його заміняє;

— для юридичної особи та фізичної особи�підприємця — копія випи�
ски з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб�
підприємців;

— затверджена в установленому порядку проектна документація
об’єкта будівництва;

— завірена в установленому порядку копія договору пайової участі у
створенні соціальної та інженерно�транспортної інфраструктури, укла�
деного замовником будівництва з Департаментом економіки та інвес�
тицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) (у разі наявності).

Служба Містобудівного кадастру Департаменту містобудування та
архітектури протягом 10 робочих днів з моменту отримання заяви
опрацьовує надані матеріали та, враховуючи проектні рішення, наявну
ситуацію з оточуючими об’єктами містобудування, результати прове�
дення Містобудівного моніторингу, готує проект відповідного наказу
Департаменту містобудування та архітектури щодо присвоєння буді�
вельної адреси об’єкта нового будівництва та після його видання вно�
сить будівельну адресу об’єкта нового будівництва до Реєстру адрес.

4.15. Будівельна адреса об’єкта нового будівництва чинна до за�
вершення будівництва та прийняття цього об’єкта в експлуатацію в ус�
тановленому порядку.

4.16. Присвоєння поштових адрес багатоквартирним житловим бу�
динкам, домоволодінням, житловим будинкам садибного типу, індиві�
дуальним дачним та садовим будинкам здійснюється розпорядженням
відповідної районної в місті Києві державної адміністрації. Заявники
подають заяву про присвоєння поштової адреси до дозвільного центру
відповідної районної в місті Києві державної адміністрації.

Присвоєння поштових адрес іншим об’єктам нерухомого майна
здійснюється наказом Департаменту містобудування та архітектури.
Заявники подають заяву про присвоєння поштової адреси до Департа�
менту містобудування та архітектури через Міський дозвільний центр.

4.17. До заяви про присвоєння поштової адреси додаються такі до�
кументи:

— завірена в установленому порядку копія документа, що посвідчує
право власності на земельну ділянку чи право користування земель�
ною ділянкою (за необхідності);

— для фізичної особи — копія паспорта, посвідка на проживання
особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службо�
вий паспорт іноземця або документ, що його заміняє;

— для юридичної особи та фізичної особи�підприємця — копія випи�
ски з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб�
підприємців;

— завірена в установленому порядку копія правовстановлюючого
документа на об’єкт нерухомого майна, а для новозбудованих об’єк�
тів — зареєстрована декларація про готовність об’єкта до експлуатації
або сертифікат, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом
об’єкта проектній документації та підтверджує його готовність до екс�
плуатації;

— копія виконавчого (контрольно�геодезичного) знімання, зареєс�
трованого в містобудівному кадастрі міста Києва (для закінченого бу�
дівництвом об’єкта);

— довідка Департаменту економіки та інвестицій виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
про сплату пайової участі у створенні соціальної та інженерно�транс�
портної інфраструктури м. Києва (при цьому показники загальної пло�
щі (площ) та функціонального призначення об’єкта в цій довідці мають
відповідати фактичним показникам загальної площі (площ) та функціо�
нального призначення) або рішенню Київської міської ради про звіль�
нення від сплати пайової участі у створенні соціальної та інженерно�
транспортної інфраструктури м. Києва (при цьому показники загальної

площі (площ) та функціонального призначення об’єкта в такому рішен�
ні мають відповідати фактичним показникам загальної площі (площ) та
функціонального призначення);

— копія технічного паспорта об’єкта нерухомого майна, виготовле�
ного відповідним суб’єктом господарювання згідно з наказом Держав�
ного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від
24 травня 2001 року № 127 “Про затвердження Інструкції про порядок
проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна”.

У разі надання неповного комплекту документів, зазначених у цьо�
му пункті, відсутності підстав для присвоєння об’єкта нерухомого май�
на поштової адреси заявнику протягом 10 робочих днів надається
вмотивована письмова відмова.

4.18. Районна в місті Києві державна адміністрація розглядає заяви
про присвоєння поштових адрес багатоквартирним житловим будин�
кам, домоволодінням, житловим будинкам садибного типу, індивіду�
альним дачним та садовим будинкам, запитує у разі необхідності до�
даткову інформацію від Київського міського бюро технічної інвентари�
зації та реєстрації прав власності на об’єкти нерухомого майна, Де�
партаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) інших органів та про�
тягом десяти робочих днів з дня отримання заяви направляє лист�об�
ґрунтування щодо можливості присвоєння (відмови в присвоєнні) по�
штової адреси об’єкта нерухомого майна до Служби Містобудівного
кадастру Департаменту містобудування та архітектури.

Служба Містобудівного кадастру Департаменту містобудування та
архітектури протягом трьох робочих днів опрацьовує лист�обґрунту�
вання районної в місті Києві державної адміністрації щодо можливості
присвоєння (відмови в присвоєнні) поштової адреси об’єкта нерухо�
мого майна та, враховуючи проектні рішення, наявну ситуацію з оточу�
ючими об’єктами містобудування, результати проведення Містобудів�
ного моніторингу, готує висновок щодо можливості присвоєння (від�
мови в присвоєнні) запропонованої поштової адреси або надає пропо�
зиції щодо внесення змін та доповнень до цієї адреси.

На підставі позитивного висновку Служби Містобудівного кадастру
Департаменту містобудування та архітектури районна в місті Києві
державна адміністрація протягом п’яти робочих днів з дня отримання
цього висновку видає розпорядження про присвоєння поштової адре�
си об’єкта нерухомого майна, копію якого протягом двох робочих днів
направляє до Служби Містобудівного кадастру Департаменту містобу�
дування та архітектури для внесення поштової адреси до Реєстру ад�
рес.

4.19. Служба Містобудівного кадастру Департаменту містобудуван�
ня та архітектури протягом п’ятнадцяти робочих днів розглядає заяви
про присвоєння поштової адреси об’єкта нерухомого майна (окрім
присвоєння поштової адреси багатоквартирним житловим будинкам,
домоволодінням, житловим будинкам садибного типу, індивідуальним
дачним та садовим будинкам), запитує у разі необхідності додаткову
інформацію від органів влади та органів місцевого самоврядування,
опрацьовує отримані матеріали та, враховуючи проектні рішення, наяв�
ну ситуацію з оточуючими об’єктами містобудування, готує проект від�
повідного наказу Департаменту містобудування та архітектури щодо
присвоєння поштової адреси об’єкта нерухомого майна.

4.20. Внесення змін до поштових адрес об’єктів нерухомого майна
здійснюється у порядку присвоєння поштових адрес об’єктам нерухо�
мого майна, передбаченого цим Положенням.

4.21. Адреса вважається присвоєною з моменту її внесення до Ре�
єстру адрес.

Внесення адреси до Реєстру адрес здійснюється Службою Містобу�
дівного кадастру Департаменту містобудування та архітектури протя�
гом трьох робочих днів з дати надходження завіреної копії розпоря�
дження відповідної районної в місті Києві державної адміністрації або
видання наказу Департаменту містобудування та архітектури про при�
своєння поштової адреси чи будівельної адреси об’єктам нового бу�

дівництва.
Довідка (витяг) з Реєстру адрес про присвоєння поштової адреси

об’єктам нерухомого майна протягом двох робочих днів направляєть�
ся заявникові через відповідний дозвільний центр, відповідній район�
ній в місті Києві державній адміністрації, державному підприємству
“Інформаційний центр” Міністерства юстиції України, Київській міській
дирекції українського державного підприємства поштового зв’язку
“Укрпошта”, комунальному підприємству Київському міському бюро
технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти неру�
хомого майна.

Довідка (витяг) з Реєстру адрес про присвоєння будівельної адреси
об’єктам нового будівництва протягом двох робочих днів направляєть�
ся заявникові через відповідний дозвільний центр.

5. Порядок надання інформаційних послуг
5.1. Для забезпечення інформаційних потреб міської громади та ін�

ших зацікавлених суб’єктів відомості з Реєстру адрес розміщуються
Службою Містобудівного кадастру Департаменту містобудування та
архітектури на офіційному веб�сайті Департаменту містобудування та
архітектури в режимі інформаційно�довідкового відкритого доступу в
мережі Інтернет.

5.2. Служба Містобудівного кадастру Департаменту містобудування
та архітектури, використовуючи інформацію з бази даних Реєстру ад�
рес, надає такі види інформаційних послуг:

5.2.1. Надання довідки (витягу) з Реєстру адрес про реєстрацію ад�
рес об’єктів нерухомості та зміни до них.

5.2.2. Проведення верифікації адресної ідентифікації об’єктів неру�
хомості за адресами з документів, доданих до заявки суб’єкта, що
звертається за послугою, на основі встановлення відповідності адрес
об’єктів юридично правильним адресам з Реєстру адрес, та надання
довідок, що засвідчують юридично правильні адреси.

5.2.3. Надання відповідей на запити з питань створення та функціо�
нування Реєстру адрес.

5.2.4. Надання копії усіх або окремих реєстрів на замовлення адмі�
ністраторів міських інформаційних систем, в тому числі:

надання повної електронної копії Реєстру адрес в уніфікованих об�
мінних форматах;

надання змін до електронних копій Реєстру адрес; 
надання вибіркової інформації з Реєстру адрес;
проведення консультацій по використанню Реєстру адрес в інших

інформаційних системах.
5.3. Служба Містобудівного кадастру Департаменту містобудування

та архітектури виконує також:
5.3.1. Підготовку і постачання на замовлення користувачів елек�

тронного довідника “Адреси міста Києва”.
5.3.2. Підготовку і надання на замовлення користувачів періодично�

го електронного бюлетеня “Нове в адресах міста Києва”.
5.3.3. Підготовку та видання щорічного електронного довідника Ре�

єстру адрес.
5.3.4. Надання інших інформаційних послуг з питань, що стосують�

ся функціонування Реєстру адрес, в установленому порядку.
6. Прикінцеві положення
6.1. Порядок обміну та використання інформації між Департамен�

том містобудування та архітектури виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) та Департаментом
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації), у тому числі отримання даних
в інтероперабельному режимі, передбаченому у підпункті 3.6 пункту 3
цього Положення, здійснюється відповідно до чинних нормативно�
правових актів та в порядку, визначеному спільними розпорядчими
актами цих Департаментів щодо обміну інформаційними даними.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Додаток 2 до рішення Київської міської ради 
від 22.05.2013 № 337/9394

Положення про реєстр вулиць 
та інших поіменованих об’єктів у місті Києві

1. Загальна частина
1.1. Це Положення розроблене на основі законів України “Про міс�

цеве самоврядування в Україні”, “Про регулювання містобудівної ді�
яльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559
“Про містобудівний кадастр”, рішення Київської міської ради від
24.05.2012 № 588/7925 “Про Службу Містобудівного кадастру”, рі�
шення Київської міської ради від 20.09.2012 № 70/8354 “Про затвер�
дження Міської цільової програми створення та впровадження Місто�
будівного кадастру міста Києва на 2013� 2015 роки”, спрямоване на
створення реєстру вулиць та інших поіменованих об’єктів у місті Ки�
єві (далі — Реєстр вулиць та інших поіменованих об’єктів) як одного із
основних інформаційних ресурсів системи Містобудівного кадастру
міста Києва.

1.2. Присвоєння найменувань вулицям, площам, проспектам й ін�
шим поіменованим об’єктам проводиться відповідно до положень За�
кону України “Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права
власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових
дат, назв і дат історичних подій”, інших нормативно�правових актів, в
тому числі затверджених рішеннями Київської міської ради.

1.3. Це Положення визначає структуру, склад відомостей, єдиний
порядок і правила ведення реєстрів вулиць, адміністративних районів
та інших поіменованих об’єктів на території міста.

1.4. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні: 
адміністративний район — адміністративно�територіальна одиниця

в складі міста, визначена відповідно до законодавства про адмініс�
тративно�територіальний устрій;

алея — основна або другорядна пішохідна вулиця або дорога, що
забезпечує пішохідний зв’язок з місцями прикладання праці, устано�
вами й підприємствами обслуговування, у тому числі в межах громад�
ських центрів, місцями відпочинку, зупинками громадського транс�
порту;

бульвар — вулиця або дорога місцевого значення, зустрічні транс�
портні потоки якої розділені лісопарковими насадженнями з пішохід�
ною частиною, що включає алею для пішохідного руху, та рекреаці�
ями для короткочасного відпочинку;

вулиця — лінійно�протяжний планувальний елемент, що забезпечує
рух транспорту й пішоходів як між мікрорайонами, масивами та квар�
талами, так і всередині таких планувальних утворень;

вулиці в житловій забудові — елементи ВДМ, що забезпечують
транспортні (без пропуску вантажного й громадського транспорту) й
пішохідні зв’язки на території житлових районів (мікрорайонів) та ви�
ходи на магістральні вулиці й дороги регульованого руху;

вулиці й дороги в науково�виробничих, промислових і комунально�
складських зонах (районах) — елементи ВДМ, що забезпечують
транспортний зв’язок переважно легкового й вантажного транспорту
в межах зон (районів) й виходи на магістральні міські дороги;

дорога — узагальнене поняття структурно�планувального елемента
території для переміщення транспортних засобів або пішоходів;

елементи вулично�дорожньої мережі (елементи ВДМ) — вулиці,
провулки, проїзди та інші планувальні об’єкти, які забезпечують
транспортні й пішохідні зв’язки між житловими районами, а також між
житловими районами й промисловими зонами, громадськими цен�
трами, кварталами тощо. Назви елементів ВДМ належать до основних
реквізитів адреси;

квартал (мікрорайон) — частина забудованої території населеного
пункту, яка обмежена вулицями, майданами, провулками, проїздами
тощо;

лінія — елемент транспортно�пішохідного зв’язку на території з
фіксованими юридично або історично сформованими межами;

площа (майдан) — поіменований містобудівний архітектурно�пла�
нувальний елемент, що має замкнуті межі та обмежений забудовою,
зеленими масивами або природними межами;

провулок — невеликий елемент транспортно�пішохідного зв’язку
всередині мікрорайону (кварталу), що поперечно з’єднує дві вулиці,
інші планувальні об’єкти (проспекти, бульвари тощо);

проспект — пряма широка магістральна вулиця загальноміського
значення з автомобільним і пішохідним рухом;

пішохідні вулиці й дороги — елементи ВДМ, що забезпечують пішо�
хідний зв’язок з місцями праці, установами й підприємствами обслу�
говування, місцями відпочинку й зупинками міського громадського
транспорту;

проїзд — елемент локального транспортно�пішохідного зв’язку
всередині забудованих територій або рекреаційних зон та на несфор�
мованих територіях, що забезпечує: 1) під’їзд транспортних засобів
до житлових і громадських будинків, установ, підприємств й інших
об’єктів міської забудови всередині районів, мікрорайонів, кварталів;
2) наскрізний транспортний зв’язок між двома вулицями (створює два
“т”�подібних перехрестя);

Реєстр вулиць та інших поіменованих об’єктів — систематизований
звід відомостей про офіційні та альтернативні власні назви об’єктів на
території міста, історичні довідки про назви об’єктів та дані про їх
просторову локалізацію на плані міста;

топонім — власна назва, що відноситься до будь�якого об’єкта на
землі, природного чи створеного людиною. Основним призначенням
топонімів є фіксація та ідентифікування об’єкта місцевості;

тупик — невеликий елемент транспортно�пішохідної мережі, що не
забезпечує наскрізного проїзду;

Містобудівний кадастр міста Києва — міська система зберігання та
використання геопросторових даних про територію, адміністративно�
територіальні одиниці, екологічні, інженерно�геологічні умови, а та�
кож інформаційних ресурсів будівельних норм, державних стандартів
і правил для задоволення інформаційних потреб при плануванні тери�
торій та будівництві, формуванні галузевої складової державних гео�
інформаційних ресурсів;

набережна — вулиця або проїзд уздовж водойм, річок, озер, кана�
лів тощо.

шосе — швидкісна магістральна дорога із твердим покриттям, при�
значена для швидкісного транспортного зв’язку між районами міста,
містами й іншими населеними пунктами системи групового розселен�
ня;

1.5. Реєстр вулиць та інших поіменованих об’єктів формується, ве�
деться в електронному виді в середовищі геоінформаційної системи
Містобудівного кадастру з використанням цифрової топографічної ос�
нови масштабу 1:10 000.

1.6. Об’єктами реєстрації у Реєстрі вулиць та інших поіменованих
об’єктів є об’єкти вулично�дорожньої мережі (алеї, бульвари, вулиці,
набережні, площі, проспекти, провулки, проїзди, тупики, шосе, узво�
зи, лінії, мости тощо), а також інші поіменовані об’єкти (території) —
адміністративні райони, масиви, мікрорайони, урочища, парки, скве�
ри, водотоки, озера, стави, річки та інші топонімічні об’єкти на тери�
торії міста.

1.7. Заходи щодо формування, функціонування, розвитку та вико�
ристання Реєстру вулиць та інших поіменованих об’єктів здійснюють�
ся з дотриманням таких принципів:

1.7.1. Спадковість. Формування, систематизація, реєстрація відо�
мостей про поіменовані об’єкти на території міста здійснюються з ви�
користанням довідників, класифікаторів та інших даних, створених у
процесі функціонування інших інформаційних систем.

1.7.2. Просторова локалізація. Інформація про найменування
об’єктів у Реєстрі вулиць та інших поіменованих об’єктів асоційована
(взаємопов’язана) з координатним описом просторового положення
об’єкта на плані міста.

1.7.3. Унікальність. Найменування та код двох однотипних поімено�
ваних об’єктів збігатися не може.

1.7.4. Офіційність найменування об’єкта. Єдиним офіційним най�
менуванням об’єкта на території міста вважається найменування, що
зареєстровано у Реєстрі вулиць та інших поіменованих об’єктів в ус�
тановленому порядку.

Продовження в наступному номері
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Два дні в "Країні мрій"
Як кияни гуляли на Співочому полі
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Цими вихідними в столиці по�

важний ювілей — 10 років — від�

святкував Міжнародний фестиваль

“Країна мрій”. На берегах схилів

Дніпра зібралися тисячі людей:

танцювали, слухали музику, спіл�

кувалися та купували подарунки на

алеї майстрів, оглядали експози�

цію “Зелені авто”, що тривала тут з

кінця червня.

На фестивалі виступили понад

300 музикантів з 15�ти країн світу:

від Великої Британії та Франції до

Південно�Африканської Республі�

ки й Мордовії.

На території працювало вісім

сцен: чотири музичні, одна танцю�

вальна і три літературні. Зокрема

відвідувачів знайомили з літерату�

рою етнічних спільнот, напри�

клад — з творчістю українських

болгар і вірмен. В майстерні танців

навчали танцювати, на дитячому

майданчику розважали дітлахів, а

на алеї здоров’я пригощали вегета�

ріанською їжею. Традиційно фес�

тиваль завершився виступом його

натхненника й організатора Олега

Скрипки з піснею “Країна мрій”
Десят "Країн мрій" відвідало понад 30 тисяч шан вальни ів етні и

Ф
от

о 
О

ле
кс

ія
 ІВ

А
Н

О
ВА

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

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ЕНЕРГОБЛОКА № 1 КИЇВСЬКОЇ ТЕЦ-5

ПІСЛЯ ЙОГО РЕКОНСТРУКЦІЇ
1.Дані про е спл атацію енер обло а, цілях і шляхах її здійснення
За станом на 2011 рі енер обло № 1 відпрацював розрах н овий термін

е спл атації і повинен б ти ре онстр йованим із оновленням обладнання.
Метою ре онстр ції енер обло а № 1 є:

модернізація отлоа ре ата із збереженням паропрод тивності 480 т/ од;
модернізація т рбоа ре ата до модифі ації Т-120/130-130, виходячи з то о, що

ця модифі ація модернізованої т рбіни може працювати з більш висо ою
еле тричною пот жністю при номінальній паропрод тивності отлоа ре ата та з
еле тро енераторомТВФ-120-2;

забезпечення ре лювання діапазон енер обло а від 50 % до 100 %
номінально о навантаження;

зниження питомої витрати еле троенер ії на 0,5%, та витрати еле троенер ії на
власні потреби на 1,0%;

підвищення надійності роботи і подовження термін сл жби обладнання після
ре онстр ції на рівні 100 тис. од., що відповідає алендарном термін 15 ро ів;

зниження ви идів NOx.

2. Кіль існі і я існі по азни и оцін и рівнів е оло ічно о ризи й безпе и
для життєдіяльності населення.

Порівняння рез льтатів розрах н ів прое тних ТЕП енер обло а № 1 на КТЕЦ-5
після ре онстр ції зі звітними даними засвідч є, що в рез льтаті ре онстр ції
мож ть б ти дося н ті наст пні позитивні ефе ти:

зниження ви идів NOx;
Та им чином, рівні е оло ічно о ризи й безпе и для життєдіяльності населення

при е спл атації енер обло а № 1 після йо о ре онстр ції є прийнятними, а
заплановані в ТЕО заходи арант ють здійснення е спл атації відповідно до
е оло ічних стандартів та нормативів.

Ос іль и приземна онцентрація забр днюючих речовин на межі СЗЗ та на
території житлової заб дови б де мати величини в межах санітарних норм, можна
зробити висново , що ре онстр ція енер обло а № 1 по ращ є вплив на
атмосферне повітря.

Бер чи до ва и, що метою ре онстр ції є зменшення ви идів NOx від джерела
№ 1 атмосферне повітря і більш нія их змін проведення омпле с техноло ічних
процесів на КТЕЦ-5 цілом не передбачається, стосовно омпонентів
нав олишньо о природно о середовища та нав олишніх соціально о та
техно енно о середовищ слід очі вати та і можливі впливи:

лімат і мі ро лімат — не впливає;
повітряне середовище — позитивний вплив за рах но зменшення ви идів NOx;
еоло ічне середовище ви онання земельних робіт не передбачається, інші

втр чання та ож не передбачаються і том вплив відс тній;
водне середовище — не впливає відносно існ ючо о стан ;
ґр нт — не впливає;
рослинний і тваринний світ, заповідні об'є ти — зменш ється за рах но

зменшення ви идів забр днюючих речовин атмосферне повітря;
нав олишнє соціальне середовище (населення) — позитивний вплив;
нав олишнє техно енне середовище — позитивний вплив;
збільшення іль ості та номен лат ри відходів не очі ється.

Та им чином, вплив ре онстр ції енер обло а № 1 та йо о подальшої
е спл атації на всі елементи нав олишньо о середовища не перевищ ють
дозволених.

3.Вжиті заходи по інформ ванню ромадсь ості про ре онстр цію
енер обло а, мет й шляхи її здійснення

Врах вання інтересів с спільства здійснюється відповідності з вимо ами за онів
У раїни "Про ре лювання містоб дівної діяльності", "Про е оло ічн е спертиз " ,
б дівельних норм ДБН А.2.2-1-2003 та інших до ментів.

Участь ромадсь ості здійснюється з ідно з запланованими заходами Замовни а.
"Заява про наміри щодо ре онстр ції енер обло а № 1 Філіал "ТЕЦ-5"
ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" оп блі ована азеті "Хрещати " від 13 березня 2012 ро
(додато Ошиб а! Источни ссыл и не найден.) та знаходиться на офіційном
сайті ПАТ "КИЇВЕНЕРГО".

Шляхом реалізації є с ладання технічно о завдання на ре онстр цію
енер обло а № 1 КТЕЦ-5, з визначенням омпле с першочер ових ремонтних
робіт, робіт щодо заміни обладнання бло а, з метою подальшої йо о надійної та
е ономічної роботи протя ом 15 ро ів.

4.Зобов'язання замовни а щодо здійснення прое тних рішень відповідно
до норм і правил охорони нав олишньо о середовища й вимо е оло ічної
безпе и на всіх етапах ре онстр ції та е спл атації енер обло а

Генеральний прое т вальни — ПАТ "Київсь ий на ово-дослідний та прое тно-
онстр торсь ий інстит т "ЕНЕРГОПРОЕКТ" (ПАТ КІЕП) б де здійснювати на ляд за
відповідністю ре онстр ції прийнятим прое тним рішенням.

Е спл ат юча ор анізація — п блічне а ціонерне товариство "Київенер о"
(ПАТ "Київенер о") забезпечить:

безпечн е спл атацію енер обло а № 1 КТЕЦ-5 відповідно до чинних в У раїні
нормативних до ментів, інстр цій з е спл атації, техноло ічних ре ламентів;

відповідн стр т р ер вання, валіфі ацію обсл ов ючо о персонал ;
постійний онтроль процесі е спл атації енер обло а № 1 КТЕЦ-5 за всією

діяльністю по забезпеченню е оло ічних вимо . Звіти за рез льтатами онтролю
б д ть надаватися до ор анів державно о правління й ре лювання У раїни й
б д ть дост пні для ромадсь ості.

ПАТ "Київенер о", я е спл ат юча ор анізація, несе всю повнот відповідальності
за наслід и пор шення мов нормальної е спл атації енер обло а № 1 КТЕЦ-5.

В цілом ре онстр ція енер обло а № 1 КТЕЦ-5 забезпечить зменшення вплив
на нав олишнє середовище порівнянні з існ ючим станом. Рівень вплив на всі
омпоненти нав олишньо о середовища не б де перевищ вати встановлених
нормами рівнів.

Деснянсь ий районний с д м. Києва ви ли ає Іщен а Ві тора Ми олайовича та Іщен о
О сан Ві торовн , Іщен а Р слана Ві торовича, я відповідачів по цивільній справі за позовом
ПАТ "Бан "Фінанси та Кредит" до Іщен а В.М., Іщен о О.В., Іщен а Р.В., третя особа
Деснянсь ий районний відділ Управління Державної Мі раційної сл жби У раїни м. Києва, Сл жба
справах дітей Деснянсь ої в м. Києві РДА про визнання осіб та ими, що втратили право

орист вання житловим приміщенням, виселення та зняття з реєстраційно о облі , в с дове
засідання на 17 липня 2013 ро на 11.00.

Адреса с д : м. Київ, пр-т Мая овсь о о, 5-В, аб. 17, с ддя О.П. Шевч .
Наслід и неяв и в с дове засідання особи, я а бере часть справі, передбачені ст.ст. 169,

170 ЦПК У раїни, ст. 185-3 КпАП У раїни.
С ддя Шевч О.П.

Управління праці та соціально о захист населення Печерсь ої районної в місті
Києві державної адміністрації о олош є он рс на заміщення ва антної посади:

- провідно о спеціаліста відділ призначення допомо , омпенсацій та соціальних
арантій.

До он рс запрош ються особи з вищою освітою та досвідом роботи. Для часті в
он рсі необхідно протя ом місяця з дня оп блі вання о олошення зверн тися за
адресою: м. Київ, в л. Цитадельна 4/7, . 11, тел. 280-69-98.

Київсь а місь а державна адміністрація

повідомляє, що термін проведення он рс по зал ченню інвестора до реалізації
інвестиційно о прое т "Облашт вання спортивно-ре реаційно о омпле с на
острові Долобець ий, 1" ( мови он рс оп блі овані в азеті "Хрещати " від
05 червня 2013 ро № 77 (4284)) продовжено до 19.07.2013 ро .

Посвідчення лі відатора на ЧАЕС, ате орія 2, серія А, № 098609 на

ім’я Кожемя іна Анатолія Петровича вважати недійсним.

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 : 202-61-76, 202-61-77.

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   

№
п/п

Балансо трим вач
(юридична адреса,
онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара -
терис-
ти а

Місцезна-
ходження

За альна
площа,
в.м

Цільове
ви ористання
приміщення

Ре омендова-
ний стро
оренди

Орендна
плата за
1 в.м, рн

Розмір місяч-
ної орендної
плати, рн

Приміт а

1.

Національний центр народної
льт ри "М зей Івана Гончара"
01015, м. Київ, в л. Лаврсь а,

19, Тел. 280-53-12

1 поверх
в л.

Лаврсь а, 19
12,70

Тор овельний об'є т
з продаж

непродовольчих
товарів

2 ро и 364 дні

Станом на 01.05.2013

286,07 3633,08

Для ладання до о-
вор оренди обов'яз-
ове ладання охо-

ронно о до овор на
об'є т льт рної

спадщини

2.

П блічне а ціонерне товариство
"Київенер о"

в л. І. Фран а, 5, м. Київ,
01001, тел. 207-61-54

2 поверх

в л.
А адемі а

Доброхотова,
5-а, літ. "А"

30,00

Розміщення с б'є тів
осподарювання, що
здійснює прое тно-
виш вальні роботи

2 ро и 364 дні

Станом на 20.05-2013

55,72 1671,67

3.
КП інотеатр "Ленін рад"
просп. Га аріна, 7, м. Київ,
02105, тел. 292-82-61

1 поверх
просп.

Га аріна, 7
2,00

Інше ви ористання
нер хомо о майна
(п н т прийом

платежів)

2 ро и 364 дні

Станом на 01.05.2013

187,68 375,37

4. КП "Київсь а місь а
стоматоло ічна полі ліні а"

04050, м. Київ, в л. Пимонен а,
10-а, тел. 484-12-69

3 поверх
в л.

Пимонен а,
10-а

44,20
Апте а, що реаліз є
отові лі и (аптечний

п н т)
2 ро и 364 дні

Станом на 31.03.2013

93,62 4138,00

5. 2 поверх 5,00 Бан омат
2 ро и 11
місяців

Станом на 28.02.2013

669,40 3347,01

6.

Ком нальне підприємство
"Київпастранс"

в л. Набережне шосе, 2,
м. Київ, 04070,

тел. 254-65-20, 279-20-31

Гр па інвентарних об'є тів:

2 ро и 364 дні

Станом на 31.05.2013

2 поверх
в л. Сім'ї

Сосніних, 3/5,
літ. А

16,19 Офіс 75,43 1221,25

1 поверх
в л. Сім'ї

Сосніних, 3/5,
літ. В

95,40

Розміщення с б'є та
осподарювання, що
здійснює виробнич
діяльність непродо-
вольчих товарів

2 ро и 364 дні 23,38 2230,08

7.

Дитяча лінічна лі арня № 4
Солом'янсь о о район
м. Києва 03680, м. Київ,
просп. Комарова, 3,

тел. 497-10-32

1 поверх
пров.

Ковальсь ий,
12

61,25

Розміщення с б'є та
осподарювання, що
здійснює виробнич
діяльність продо-
вольчих товарів

2 ро и 364 дні

Станом на 28.02.2013

33,99 2081,92

8.

Київсь а місь а лінічна
лі арня № 8

в л. Кондратю а, 8, м. Київ,
04201, тел. 502-37-00

1 поверх

в л.
Кондратю а,
8, орп с 1,

бло В

20,0

Розміщення тор о-
вельних об'є тів з

продаж ортопедич-
них виробів

2 ро и 364 дні

Станом на 01.05.2013

52,48 1049,52

4,2

Розміщення тор о-
вельних об'є тів з

продаж продоволь-
чими та непродо-
вольчими товарами

134,94 566,74

9.

Київсь ий місь ий центр
репрод тивної та перинатальної

медицини
04210, м. Київ,

просп. Г.Сталін рада, 16,
тел. 411-87-90

1 поверх
(частина
вести-
бюлю)

просп. Героїв
Сталін рада,
16, орп. 1

5,00

Розміщення тор о-
вельних об'є тів з

продаж продоволь-
чими та непродо-
вольчими товарами

2 ро и 364 дні

Станом на 21.05.2013

180,96 904,80

10.

Київсь а місь а лінічна
лі арня № 3

(02125, м. Київ, в л. П. За-
порожця, 26, тел. 512-25-67)

н/б ди-
но

в л. Петра
Запорожця,
26, орп. 6

481,50

Приватний за лад
охорони здоров'я

(лі вально-
діа ностичні посл и)

2 ро и 364 дні

Станом на 30.04.2013

49,98 24064,17

11. Ком нальне підприємство
"Київжитлоспеце спл атація",
м. Київ, в л. Володимирсь а,

51-A, тел.: 234-23-24,
234-89-45

1, 2
поверх,
підвал

в л. І. П люя,
5, літер А

57,00
Надання поб тових

посл
(ремонт одя )

2 ро и 364 дні

Станом на травень 2013

36,28 2067,92

12.
1, 2

поверх,
підвал

в л.
Приозерна, 2,

літер А
109,10

С б'є т осподарю-
вання, що здійснює
освітню діяльність

2 ро и 364 дні 17,36 1893,60

Х В О Я С О Т Я М А

Р С В Я Т О С Л А В В

Е Л О І З А Т Р А Д А

Щ К Р И М Р Т О Н

А П І К Е Н О Т А Ф Г

Т О Р Т С И Г А Р Е Т А

И И К Л А Н С И Р

К Р А П К А Б А Р Д

Відповіді на сканворд 
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Спортивні новини

Волейбол. Збірна України здобула дві перемоги
на Універсіаді
На Універсіаді в Казані (РФ) зма аннях з волейбол серед чолові-
ів відб лися два матчі в чотирьох валіфі аційних р пах. У першом
поєдин наша збірна, я представили Оле сандр Дмитрієв, Ян Єре-
щен о, Оле сій Клямар, Кирило Пі н, Оле сандр Ж матий, Костянтин
Ряб ха та Роман Прих, здоб ла перемо над омандою Латвії з ра-
х н ом 3:0. У др ом матчі раїнці здолали с перни ів із Таїланд ,
по азавши рез льтат 3:1. За наш оманд вист пили Дмитро Старо-
жилов, Ян Єрещен о, Оле сій Клямар, Кирило Пі н, Оле сандр Ж ма-
тий, Костянтин Ряб ха, Роман Приходь о, Дмитро Шор ін, Андрій Т п-
чий, Ми ола Мороз, Оле сандр Дмитрієв і Р слан Юш евич. Відсвят-
вавши дві звитя и на старті зма ань, раїнсь а збірна очолила т р-

нірн таблицю р пи "В"

Водне поло. Національна команда нашої
держави — друга на міжнародному турнірі
Збірна У раїни з водно о поло в рам ах під отов и до відбір ових

і ор чемпіонат Європи-2014 взяла часть т рнірі чотирьох оманд
на К бо Тбілісі. Підопічні Валерія Завізіона здоб ли в столиці Гр зії
дві перемо и. У стартовом матчі раїнці роз ромили молодіжн збір-
н осподарів т рнір з рах н ом 16:7. Потім під натис ом "синьо-жов-
тої" др жини апіт лювала білор сь а збірна, я а б ла обі рана з різ-
ницею в чотири м'ячі — 14:10. А от з національною р зинсь ою
омандою раїнсь і ватерполісти впоратися не з міли, про равши на
фініші осподарям а ваторії два м'ячі — 9:11. У підс м , набравши
шість очо з дев'яти можливих, вітчизняна збірна посіла на К б Тбі-
лісі др е місце, пост пившись першим ряд ом осподарям зма ань з
оловної оманди. За лючний етап під отов и до відбор на Євро-
2014 раїнці проводять Дніпродзержинсь . Др ий відбір овий т р
на онтинентальний т рнір відб деться з 11 по 14 липня на Мальті.
Там с перни ами наших ватерполістів б д ть вже знайомі по К б
Тбілісі збірні Гр зії та Білор сі, а та ож оманди Ізраїлю та Мальти

Футбол. Вітчизняна збірна — на 28"му місці 
в рейтингу FIFA
Перемо а відбір овом матчі Чемпіонат світ з ф тбол 2014 ро-
над омандою Чорно орії (4:0) підняла збірн У раїни в липневом

рейтин Міжнародної федерації ф тбол (FIFA) одраз на 11 пози-
цій — з 39- о місця на 28-ме, повідомляє офіційний сайт ор анізації.
У раїна війшла в топ-30 вперше з серпня 2010 ро , оли її рейтин
б в 26-м. За останній місяць оефіцієнт "синьо-жовтих" зріс одраз на
87 очо і становить 774 п н ти. Станом на 4 липня У раїна піднялася
вище Швеції, У орщини, Р м нії, Алжир , Ні ерії, Венес ели, Японії,
Албанії та Сербії, зрівнявшись за по азни ами з Чорно орією та Малі.
Перш десят спис продовж ють очолювати чемпіони світ та Єв-
ропи — іспанці (1532). Далі розташ валися Німеччина (1273), Кол м-
бія (1206), Ар ентина (1204), Нідерланди (1180), Італія (1142), Порт -
алія (1099), Хорватія (1098), Бразилія (1095) і Бель ія (1079). Наст п-
ний рейтин FIFA б де оприлюднений 8 серпня

Температура + 22°С

Атм. тиск 751 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 63 %

Температура +27°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 44 %

Температура +23°С

Атм. тиск 748 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 61 %

Прогноз погоди на 9 липня 2013 року

ОВНИ, зран вас б де низь ий життєвий тон с, енер ії бра -
ватиме, зате попол дні "розпо одиться", песимізм зни не, опти-
мізм зафонтан є і ви зможете по лян ти на життя зовсім з іншо о
ра рс . Весело о та щасливо о, оли вдасться спішно реаліз ва-
ти творчі таланти, вип стити з пляш и волелюбно о д ха, порозва-
жатися та зайнятися любовними тіхами.
ТЕЛЬЦІ, до обід е ономте сили, ні з им не з’ясов йте стос н-

ів. Увечері а тивіз ється інтерес, пов’язаний з місцем проживан-
ня, облашт ванням сімейно о поб т . За вечерею можливе віднов-
лення старої розмови про переїзд, осметичний ремонт житла, ви-
ховання і навчання дітей.
БЛИЗНЯТА, зран ви не здатні онтролювати сит ації, том не

нама айтеся щось змінити вольовими з силлями. Одна після обі-
д розпочнеться щаслива см а, оли особистий вплив посилить-
ся і вдасться спішно втілити намічені плани та добитися позитив-
них змін житті.
РАКИ переб вають під овпа ом неприємних спо адів, а це ро

до ре рес . Геть ж рб , відп стіть на опичений не атив, бо хто
старе поминає — той лиха не минає! Перенесіть важливі пробле-
ми на др половин дня, в цей час настрій ардинально поліпши-
ться, о рилені оптимізмом, ви здатні зробити престижн несподі-
ван по п або хвалити неординарне фінансове рішення, під-
давшись бла ородним поривам.
ЛЕВИ, я що вас зран долає зневіра власних силах, д шить

вантаж страхів, переживань (з армічних причин), по обіді ство-
ряться мови для їх с нення. Знеш одж йте триво и, виходьте на
сонячний шлях добра, любові, заявляйте с різь про себе та само-
ствердж йтеся серед п блі и в насолод !
ДІВИ, зран ви відч ватимете не ативний осад в д ші, що мо-

же призвести до помил ових ро ів. Проте др ій половині дня
запан є радісна атмосфера, настрій зміниться, с мні проблеми
мин ло о вже стан ть неа т альними.
С онцентр йтеся на позитиві др жніх союзів, зв’яжіться з по-

братимами, я і переб вають із вами на одній хвилі, щиро поспіл-
йтеся, влашт йте розважальн вечір . А на роботі б дьте по-

блажливі до а ресивно о шефа!
ТЕРЕЗИ, не піддавайтеся песимізм до обід — це р йнівна си-

ла. Спо ійно перече айте, др ій половині дня розпочнеться про-
д тивне насичене життя з приємними сюрпризами на професій-
них і романтичних теренах. Пощастить завоювати прихильність
людей, отримати проте цію впливової фі ри, дати імп льс твор-
чом прое т .
СКОРПІОНИ, змиріться з обставинами до обід , я відомо, на-

віть невдачі нес ть свій позитив, я ий можна ви ористати рента-
бельно. Вечір зарядить вас пот жною енер ією, зм сивши діяти ці-
леспрямовано, зал чивши ні альний інтеле т, що прод ватиме
нестандартні ідеї і дасть можливість оптимально ви ористати дав-
ні спонсорсь і та др жні зв’яз и, реаліз вати старі ори інальні пла-
ни.
СТРІЛЬЦІ, до обід слід затаїтися, а післяпол денний час при-

святити а тивній діяльності — доля дає зелене світло природном
пол м’яном азарт і за ли ає розпочати широ ий наст п на всіх
фронтах, де пощастить проявити ні альні таланти в ролі бізнес-
мена, ре ламодавця, чня, наставни а, педа о а, посередни а,
мандрівни а, равця, тренера, спортсмена, вболівальни а, шо ме-
на, режисера, а тора і... ч дово о шлюбно о партнера.
КОЗЕРОГИ, зран , я що вас при ніч є чорне мин ле, діяти за

старозавітним за оном "о о за о о, з б за з б" навіть і не д май-
те! Поборіть в собі анта онізм! На щастя, в др ій половині дня
розпочнеться світла см а, оли пощастить відновити ділові он-
та ти, в я их ви заці авлені, під лючитися до заб тих джерел ін-
формації, реанім вати ризи овані творчі ідеї та ділові прое ти.
ВОДОЛІЇ, перш половин дня присвятіть р тинним заняттям.

Після обід намічається апо ей творчо о, ділово о, любовно о
роз віт . Рейтин поп лярності надзвичайно зросте завдя и вмін-
ню майстерно вести діало , створювати дов ола армонійн пси-
холо ічн атмосфер . Люди радо йтим ть всьом наз стріч, ви
б де облас аними симпатіями та любов’ю, а подр жні пари спіш-
но реанім ють зів’ялі взаємини, вдихн вши новий імп льс шлюб-
ний союз.
РИБИ, льмінаційний поті подій намічається після 12-ї одини

дня, що розпалить ваш ці авість та реативний азарт. Проте
вожді не пніться, стати лідером рес рсів не вистачить, для повно-
о трі мф доведеться в чом сь підлаштов ватися під ч жі сма и,
інтереси, вимо и, побажання. Найважливішими є запити дітей, о-
ханих, домочадців — до одіть їм. Всевишній неодмінно при ол -
бить!

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

"Динамо" — переможець
"Об’єднаного турніру"
Кияни у заключному матчі здолали московський "Спартак"
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У неділю відб лися за-
лючні матчі в рам ах
"Об’єднано о т рнір ". В
першій з стрічі цьо о і ро-
во о дня "Шахтар" знов
розчар вав своїх вболі-
вальни ів, мінімально по-
ст пившись "Зеніт " з
Сан т-Петерб р а. Та им
чином, за чотири матчі
зма ань " ірни и" забили
лише один ол. А ось
прихильни ів столично о
"Динамо" є привід для ра-
дощів. Команда Оле а
Блохіна не лише перемо -
ла сво о одвічно о опоне-
нта — мос овсь ий "Спар-
та " — з рах н ом 2:1, а й
стала переможцем першо-
о в історії "Об’єднано о
т рнір ".

Зустріч між київським "Динамо" і

московським "Спартаком" була за�

ключною в рамках "Об'єднаного

турніру", і саме ці дві команди були

претендентами на перемогу. Пораз�

ка "Шахтаря" у матчі проти "Зеніта"

позбавила "гірників" навіть міні�

мальних шансів на підсумковий ус�

піх. "Спартаку" для того, щоб стати

переможцем "Об'єднаного турніру",

потрібно було обов'язково обіграва�

ти киян. "Динамо" влаштовувала на�

віть нічия.

Попри досить високий ажіотаж

навколо цього матчу, Валерій Кар�

пін заявив, що зустріч носить ви�

нятково товариський характер: "Ні�

якого мандражу ні в кого немає, це

звичайна контрольна гра. Поки

команда до сезону готова не на сто

відсотків, але я думаю, що ми почи�

наємо наближатися до хорошого

стану". У складі москвичів не вияви�

лося Андрія Диканя, Рафаела Каріо�

ки і Марека Сухі. Але про це було

повідомлено ще за день до поєдин�

ку. В порівнянні з матчем проти

"Шахтаря", Валерій Карпін зробив

одну заміну — Білялетдінов з'явився

замість Каріоки. У "Динамо" з пер�

ших хвилин вийшли на поле одразу

два новобранці команди — Джер�

мейн Ленс і Д'ємерсі Мбокані, для

якого ця гра взагалі стала першою в

складі київської команди.

Спочатку небезпечну нагоду у

матчі створили гравці "Спартака".

Москвичі розіграли стрімку атаку,

яку завершив Юрій Мовсісян, але

його удар виявився дещо неточним.

На 7�й хвилині в атаці у відповідь

Денис Гармаш вийшов практично

один на один з воротарем, але ки�

янин не зміг переграти голкіпера.

На 14 хвилині "Олімпійський"

вибухнув оваціями на адресу Джер�

мейна Ленса, який забив свій пер�

ший гол у футболці "Динамо". Гол�

ландський форвард змусив поми�

литися захисника московської

команди, який занервував і подару�

вав м'яч супернику. Ленс опинився

віч�на�віч із Сергієм Песьяковим і

холоднокровно переграв стража во�

ріт "Спартака". Забивши гол, київ�

ський клуб не став йти в оборону.

Навпаки підопічні Олега Блохіна

пробували зміцнити свою перевагу

до перерви, але зробити це їм не

вдалося.

У другому таймі "Динамо" знадо�

билося зовсім небагато часу, щоб

скористатися слабкістю в обороні

"Спартака". Євген Селін зробив пе�

редачу з флангу на ніким не прикри�

того Олега Гусєва — і півзахисник

столичного клубу безперешкодно

розстріляв голкіпера гостей.

Після цього м'яча стало зрозумі�

ло, що "Спартак" навряд зможе пе�

реломити хід матчу. Проте гол прес�

тижу "червоно�білі" таки забили.

Сталося це на 90�й хвилині. Хуан Ін�

саурральде зумів нанести відмінний

удар головою після навісу від Дмит�

ра Комбарова. У підсумку видовищ�

ний матч завершився з рахунком 2:1

на користь "Динамо", й ця перемога

дозволила "біло�синім" стати пер�

шим в історії переможцем "Об'єдна�

ного турніру", випередивши всі інші

команди на шість очок. На після�

матчевій прес�конференції Олег

Блохін прокоментував гру команди:

"Сьогоднішній матч був для нас то�

вариським з підвищеним ступенем

відповідальності. Адже і нам, і

"Спартаку" вже через тиждень

доведеться провести перший поєди�

нок свого національного чемпіона�

ту. Мені вже треба визначатися зі

складом. 25 осіб у команді — це доб�

ре, але тренувати таку кількість фут�

болістів я не вмію. Когось будемо

переводити в "Динамо�2", від послуг

когось будемо відмовлятися, когось

віддамо в оренду, когось спробуємо

продати. Тому багатьох людей ви не

побачите. Надлишок футболістів не

йде на користь. Думаю, найголовні�

ше — це те, що вболівальникам спо�

добався матч. Бойова була гра, всі

прагнули перемогти, віддавалися

цілковито"
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Цей день в історії 9 липня

1357 — ороль Карл IV за лав
Празі Карлов міст через Влтав
1887 — ан лійсь ий фабри-
ант Джон Ді інсон під час щоріч-
ної з стрічі виробни ів папер
представив на рочистом обіді
перші паперові сервет и
1922 — на зма аннях в алі-

форнійсь ом місті Аламеда
амери анець Джонні Вайсмюл-
лер вперше світі проплив 100
метрів вільним стилем швидше
хвилини
1957 — від рито 102-й хіміч-

ний елемент (Нобелій)
1970 — Феодосії від рито

м зей письменни а Оле сандра
Гріна
2006 — фіналі чемпіонат

світ з ф тбол в Німеччині Італія
в серії післяматчевих пенальті
перемо ла Францію і вчетверте
стала чемпіоном світ
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Новачо "Динамо" Джермейн Ленс (правор ч) вдало розпочав свої вист пи за столичний л б і забив ол вже др ом
матчі за "біло-синіх"
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