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Ñîö³àëüíà «ïîäóøêà»
� Ç 1 òðàâíÿ ñóáñèä³¿ íàðàõîâóâàòèìóòü çà íîâèìè ïðàâèëàìè

«Êè¿âåíåðãî»
çàïðîïîíóâàëî êèÿíàì
çðó÷íèé ôîðìàò
ï³äïèñàííÿ ïðÿìèõ
äîãîâîð³â

«Êè¿âåíåðãî» çàïðîïîíóâàëî ìåøêàí-

öÿì ñòîëèö³ ñïðîùåíó ïðîöåäóðó ï³ä-

ïèñàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ äîãîâîð³â íà

öåíòðàëüíå îïàëåííÿ òà ãàðÿ÷å âîäî-

ïîñòà÷àííÿ. Òåïåð, ùîá óêëàñòè ïðÿ-

ìèé äîãîâ³ð ç êîìïàí³ºþ, äîñòàòíüî

ïåðåäàòè íåîáõ³äí³ äëÿ ï³äïèñàííÿ

äîãîâîðó äîêóìåíòè àäì³í³ñòðàòîðó

Öåíòðó îáñëóãîâóâàííÿ êë³ºíò³â òà ó

éîãî ïðèñóòíîñò³ íàïèñàòè çàÿâó.

Ï³ñëÿ öüîãî ñïîæèâà÷àì, ó ÿêèõ

âñòàíîâëåí³ ë³÷èëüíèêè ãàðÿ÷î¿ âî-

äè, ñï³âðîá³òíèêè «Êè¿âåíåðãî» çà-

òåëåôîíóþòü òà ïîãîäÿòü äàòó ïðèõî-

äó ôàõ³âöÿ êîìïàí³¿ äëÿ îïëîìáóâàí-

íÿ ë³÷èëüíèêà òà ï³äïèñàííÿ äîãîâî-

ðó.Òîæ òåïåð îïëîìáóâàííÿ ë³÷èëüíè-

êà òà ï³äïèñàííÿ äîãîâîðóç êîìïàí³ºþ

â³äáóâàòèìóòüñÿ âäîìà ó êë³ºíòà.

Òèì êèÿíàì, ó ÿêèõ íåìàº ë³÷èëü-

íèêà ãàðÿ÷î¿ âîäè,òðåáà áóäå â³äâ³äà-

òè Öåíòð îáñëóãîâóâàííÿ êë³ºíò³â «Êè-

¿âåíåðãî» ÷åðåç 10 äí³â ï³ñëÿ ïîäàí-

íÿ çàÿâè òà ï³äïèñàòè çàçäàëåã³äü ï³ä-

ãîòîâëåíèé ïðèì³ðíèê ³íäèâ³äóàëü-

íîãî äîãîâîðó. Ñïðîùåíà ïðîöåäóðà

ï³äïèñàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ äîãîâî-

ð³â âïðîâàäæåíà â óñ³õ öåíòðàõ îá-

ñëóãîâóâàííÿ êë³ºíò³â «Êè¿âåíåðãî»

òà ïîêëèêàíà ïîïåðåäèòè âèíèêíåí-

íÿ ÷åðã ³ äèñêîìôîðò êë³ºíò³â.

Íà öåé ìîìåíò êîìïàí³ÿ ðîçðîá-

ëÿº ãðàô³ê óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ïî

ì³êðîðàéîíàõ. Çà äîïîìîãîþ ÇÌ²,

ñàéòó «Êè¿âåíåðãî» òà îãîëîøåíü ó

ï³ä’¿çäàõ æèòëîâèõ áóäèíê³â ñïîæè-

âà÷³â ³íôîðìóâàòèìóòü, â ÿêîìó ì³-

ñÿö³ ¿õí³é ì³êðîðàéîí óêëàäàº äîãî-

âîðè ç «Êè¿âåíåðãî». Öåé ãðàô³ê áó-

äå ïðåäñòàâëåíèé êèÿíàì ó êâ³òí³.

Íàãàäàºìî, ùî ç ëèïíÿ 2014 ðî-

êó «Êè¿âåíåðãî» º âèêîíàâöåì ïî-

ñëóã ç îïàëåííÿ òà ãàðÿ÷îãî âîäî-

ïîñòà÷àííÿ äëÿ á³ëüøîñò³ ìåøêàí-

ö³â ñòîëèö³. Àáè íå ñòâîðþâàòè àæ³-

îòàæó ³ çðîáèòè ïðîöåñ ìàêñèìàëü-

íî çðó÷íèì äëÿ êèÿí,êîìïàí³ÿ ïîäîâ-

æèëà òåðì³í ï³äïèñàííÿ äîãîâîð³â

äî ê³íöÿ 2015 ðîêó. Ï³ä ÷àñ ïåðåõ³ä-

íîãî ïåð³îäó ò³ ñïîæèâà÷³, ó ÿêèõ íå-

ìàº äîãîâîðó ç åíåðãåòè÷íîþ êîì-

ïàí³ºþ «Êè¿âåíåðãî», îáñëóãîâóþ-

òüñÿ íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó êîìïàí³¿ ç

æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíèìè îðãàí³-

çàö³ÿìè. Òîìó íåîáõ³äíîñò³ â òåðì³-

íîâîìó óêëàäàíí³ ïèñüìîâîãî ïðÿ-

ìîãî äîãîâîðó íåìàº, öå ìîæíà çðî-

áèòè ïðîòÿãîì ðîêó.

íîâèíè

Ç 1 ÒÐÀÂÍß íà ñóáñèä³¿ çìîæå ïðå-
òåíäóâàòè á³ëüøà ê³ëüê³ñòü êèÿí.

Çà ñëîâàìè äè-
ðåêòîðà Äå-
ïàðòàìåíòó
ñîö³àëüíî¿ ïî-
ë³òèêè Þð³ÿ
Êðèêóíîâà, ó
íîâèõ ïðàâèëàõ
çíÿò³ ïåâí³
ìàéíîâ³ îáìå-

æåííÿ íà îòðèìàííÿ êîìïåíñàö³¿.
«Âæå íåìàº îáìåæåíü, ùî ñóáñè-
ä³ÿ íå íàðàõîâóºòüñÿ, ÿêùî ëþäè-
íà ìàº äâà àáî á³ëüøå îá’ºêòè íå-
ðóõîìîñò³, îäèí ÷è á³ëüøå àâòî-
ìîá³ë³â, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ÷è ïðåä-
ìåòè ðîçêîø³»,— â³äçíà÷èâ ïàí
Êðèêóíîâ.

Òàêîæ òåïåð íà îòðèìàííÿ ñóá-
ñèä³¿ ìîæóòü ïðåòåíäóâàòè îðåí-
äàð³ æèòëà, ÿêùî ìàþòü îô³ö³é-
íèé äîãîâ³ð.

Äëÿ ïðèçíà÷åííÿ ñóáñèä³¿ íå-
îáõ³äíî áóäå çàïîâíèòè òà ïîäà-
òè âñüîãî äâà äîêóìåíòè: çàÿâó
òà äåêëàðàö³þ. Ïðè öüîìó ö³ äî-
êóìåíòè ìîæóòü áóòè íàä³ñëàí³
ïîøòîþ. À óïðàâë³ííÿ ñîö³àëü-
íîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ âæå ñàì³
ïîðàõóþòü, ïîòðåáóºòå âè ñóáñè-
ä³¿ ÷è í³. Ôàêòè÷íî íàðàõóâàííÿ
ñóáñèä³¿ ïî÷èíàºòüñÿ â³ä äàòè ïî-
äàííÿ çàÿâè. ßêùî âè îòðèìóâà-
ëè êîìïåíñàö³þ ðàí³øå, ¿¿ àâòî-
ìàòè÷íî ïåðåðàõóþòü. Ïðèçíà-
÷àºòüñÿ ñóáñèä³ÿ íà 12 ì³ñÿö³â.
«Äåðæàâà çðîáèëà êðîê â á³ê ºâ-

ðîïåéñüêîñò³, òîáòî çà ôàêòîì
íàïèñàííÿ çàÿâè ñóáñèä³ÿ éäå â
ðîáîòó. ² âñþ â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà
ïîäàí³ â³äîìîñò³ íåñå ãðîìàäÿ-
íèí. Ïåðåâ³ðêà òîãî, ÷è âñå ïðà-
âèëüíî îôîðìëåíî, çàïîâíåíî,
÷è íå çàíèçèëè âè ñâ³äîìî-íå-
ñâ³äîìî ñâî¿ äîõîäè, áóäå â³äáó-
âàòèñÿ ïîò³ì. Àëå ÿ õî÷ó âñ³õ çà-
ñïîêî¿òè — ÿêùî ëþäèíà (ñâ³äî-
ìî ÷è íåñâ³äîìî) çàíèçèëà ñâî¿
äîõîäè, äåñü íåïðàâèëüíó äàëà
³íôîðìàö³þ, ÿ êàæó âñ³ì êèÿíàì:
í³õòî íå çàáåðå ó âàñ êâàðòèðó.
Íå á³éòåñÿ çâåðòàòèñÿ äî äåðæà-
âè»,— íàãîëîñèâ Þð³é Êðèêóíîâ.
À îò ÿêùî äàí³ òàêè íåïðàâèëü-
í³, òî ðîçì³ð ñóáñèä³¿ äîâåäåòü-
ñÿ ïîâåðíóòè ó äâîêðàòíîìó ðîç-
ì³ð³. Êð³ì òîãî, ïðàö³âíèêè óïðàâ-
ë³íü ñîö³àëüíîãî çàõèñòó â³äòå-
ïåð ïåðåâ³ðÿòèìóòü ³ ôàêòè÷íå
ïðîæèâàííÿ â êâàðòèð³.

Íå ïðèçíà÷àòü ñóáñèä³þ, ÿê-
ùî âïðîäîâæ 12 ì³ñÿö³â ïåðåä
çâåðíåííÿì âè çä³éñíèëè êóï³â-
ëþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, íåðóõî-
ìîñò³, òðàíñïîðòíîãî çàñîáó, áó-
ä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â ÷è ³íøèõ
òîâàð³â äîâãîñòðîêîâîãî âæèòêó
àáî îïëàòèëè ïîñëóãè ç áóä³âíèö-
òâà, ðåìîíòó êâàðòèðè ÷è áóäèí-
êó, òðàíñïîðòíîãî çàñîáó, òåëå-
ôîííîãî (â ò. ÷. ìîá³ëüíîãî) çâ’ÿç-
êó, êð³ì ïîñëóã ÆÊÃ òà ìåäè÷íèõ
ïîñëóã, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç çàáåçïå÷åí-

íÿì æèòòºä³ÿëüíîñò³, íà ñóìó ïî-
íàä 50 òèñÿ÷ ãðí.

Ïîñàäîâö³ î÷³êóþòü, ùî ê³ëü-
ê³ñòü ïðåòåíäåíò³â íà ñóáñèä³¿ ìî-
æå çðîñòè âäåñÿòåðî. Òîæ óæå çà-
ðàç âñ³ ðàéîíí³ óïðàâë³ííÿ ñîöçà-
õèñòó ïðàöþþòü ç 8.00 äî 19.00 áåç
ïåðåðâè íà îá³ä. Ó âèïàäêó âèíèê-
íåííÿ ÷åðã ïëàíóþòü ïðèéìàòè
ãðîìàäÿí ³ ïî ñóáîòàõ.

Ó êâ³òí³ êèÿíè ðàçîì ³ç ïëàò³æ-
êàìè çà ïîñëóãè ÆÊÃ îòðèìàþòü
³íôîðìàö³þ ïðî íàðàõóâàííÿ ñóá-
ñèä³¿, à òàêîæ ôîðìó çàÿâè. ×è ìî-
æåòå âè ïðåòåíäóâàòè íà êîìïåí-
ñàö³þ, ìîæíà ïîðàõóâàòè ³ ñàìî-
ñò³éíî. Êàëüêóëÿòîðè ðîçì³ùåí³ íà
ñàéòàõ Ì³íñîöïîë³òèêè òà Äåïàð-
òàìåíòó ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ÊÌÄÀ.
Â³äïîâ³ä³ íà çàïèòàííÿ òàêîæ ìîæ-
íà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè «ãàðÿ-
÷èõ ë³í³é» ðàéîííèõ óïðàâë³íü ïðà-
ö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó (¿õ ìîæ-
íà çíàéòè ÿê íà ñàéò³ ÊÌÄÀ —
https://kievcity.gov.ua/news/18901.
html),òàê ³ çâåðíóâøèñü äî ðàéîí-
íèõ àäì³í³ñòðàö³é �

Íàéáëèæ÷èìè ì³ñÿöÿìè íà óêðà¿íö³â çíîâó î÷³êóº
ñóòòºâå ï³äâèùåííÿ òàðèô³â íà òåïëî, âîäó, åëåê-
òðîåíåðã³þ òà ãàç. Òàêèé ñòðèáîê ö³í ñóòòºâî âäà-
ðèòü ïî ãàìàíöÿõ ìåøêàíö³â, àäæå ïëàò³æêè çà ïî-
ñëóãè ÆÊÃ çäîðîæ÷àþòü â ðàçè. Ñàìå òîìó äåðæàâà
ðîçðîáèëà íîâèé ìåõàí³çì íàðàõóâàííÿ ñóáñèä³é.
Öüîãî ì³ñÿöÿ ðàçîì ³ç ïëàò³æêàìè êèÿíè îòðèìà-
þòü ðîç’ÿñíåííÿ ïðî íàðàõóâàííÿ êîìïåíñàö³¿ òà
ïîòð³áíó ôîðìó çàÿâè.

Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ | «Õðåùàòèê»
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Ó êâ³òí³ êèÿíè ðàçîì
³ç ïëàò³æêàìè 
çà ïîñëóãè ÆÊÃ
îòðèìàþòü
³íôîðìàö³þ ïðî
íàðàõóâàííÿ ñóáñèä³¿,
à òàêîæ ôîðìó çàÿâè

Ïîñàäîâö³ î÷³êóþòü, ùî ê³ëüê³ñòü ïðåòåíäåíò³â íà ñóáñèä³¿ ìîæå çðîñòè âäåñÿòåðî.Òîæ óæå çàðàç âñ³ ðàéîíí³ óïðàâë³ííÿ ñîöçàõèñòó ïðàöþþòü ç 8.00 äî 19.00 áåç ïåðåðâè
íà îá³ä. Ó âèïàäêó âèíèêíåííÿ ÷åðã ïëàíóþòü ïðèéìàòè ãðîìàäÿí ³ ïî ñóáîòàõ
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Ç ÑÀÌÎÃÎ ðàíêó â ñóáîòó êèÿíè
âèéøëè íà ïðèáèðàííÿ ì³ñòà. Íà-
âîäèëè ëàä ³ âèñàäæóâàëè äåðå-
âà. «Ñòîëè÷í³ áàéêåðè ïðîÿâèëè
âëàñíó ³í³ö³àòèâó ³ ïîñàäèëè â ïàð-
êó Øåâ÷åíêà àëåþ êëåí³â,— ðîç-
ïîâ³â ïîö³íîâóâà÷ ìîòîöèêë³â Äå-
íèñ Âîçèê.— Ìè ñüîãîäí³ âèñàäè-
ëè áàéêåðñüêó àëåþ. Öå ïåðøà ç
äâîõ àëåé, ÿê³ ç’ÿâëÿòüñÿ â ì³ñò³
óïðîäîâæ äâîõ ì³ñÿö³â. Íàøà àê-
ö³ÿ ïðèñâÿ÷åíà òîìó, ùîá çðîáè-
òè Êè¿â íàéçåëåí³øèì ì³ñòîì â
ªâðîï³. Âàæëèâèé òîé ôàêò, ùî
áàéêåðè íå ñòîÿòü îñòîðîíü ³ ïðèé-
ìàþòü áåçïîñåðåäíüî ó öüîìó
ó÷àñòü. Ìè çàêóïèëè ñàäæàíö³ çà
âëàñí³ êîøòè. Öå ð³çí³ ñîðòè äó-

áà, ëèïè, àëå íàéá³ëüøå ñåðåä íèõ
êëåí³â». Îêð³ì òîãî, êèÿíè ðàçîì
³ç çåëåíáóä³âöÿìè ïðèáèðàëè ëèñ-
òÿ, ï³äì³òàëè äîð³æêè. Äëÿ òèõ,
õòî ïë³äíî ïîïðàöþâàâ, îðãàí³-
çàòîðè çàõîäó ðîçãîðíóëè íà òåðè-
òîð³¿ ïàðêó ïîëüîâó êóõíþ, ïðè-
ãîùàëè ñìà÷íîþ êàøåþ, ÷àºì, ïè-
ð³æêàìè, êàâîþ. Ïîçèòèâíó àòìî-
ñôåðó ñâÿòà ï³äòðèìóâàâ êîíöåðò
ðîê-ãóðòó òà áîãàòèðñüêèé âèñòóï
ñòðîíãìåí³â. Êèÿíêà Ëþáîâ Áîí-
äàðåíêî ãîâîðèòü, ùî ñàìå òàê³
òîëîêè íàéá³ëüøå ïðèâàáëþþòü
êèÿí. «Äîáðå, ùî ìè â³äõîäèìî
â³ä ñòàðèõ òðàäèö³é, àäæå òóò ³
êîíêóðñè áóëè, ³ ÷àñòóâàííÿ. Öå
äóæå äîáðå, ùî ïðîâîäÿòüñÿ òàê³
ñóáîòíèêè».

Îêð³ì öüîãî, â Øåâ÷åíê³âñüêî-
ìó ðàéîí³ ïðèáèðàëè íà Âîëîäè-
ìèðñüê³é ã³ðö³ òà íà Çàìêîâ³é Ãî-
ð³. «Çà äâ³ ãîäèíè ìè âèêîíàëè
âñå, ùî çàïëàíóâàëè: ïðèáðàëè

â³ä ñì³òòÿ òà îïàëîãî ëèñòÿ 5 ãà
òåðèòîð³¿ Âîëîäèìèðñüêîãî ïàð-
êó, âèñàäèëè ñàäæàíö³ äåðåâ òà
êóù³â, ïîñïèëþâàëè ñóõ³ ã³ëêè,—
ðîçïîâ³â ãîëî-

âà Øåâ÷åíê³â-

ñüêî¿ ÐÄÀ Îëåã

Ãàðÿãà.— Ó ðî-
áîò³ áóëî çàä³-
ÿíî òðè îäèíè-
ö³ ñïåöòåõí³-
êè». Òàêîæ
Øåâ÷åíê³âñüêà
ðàéäåðæàäì³-
í³ñòðàö³ÿ ï³äãîòóâàëà òà ïðîâåëà
ñåðåä íàéá³ëüø àêòèâíèõ ó÷àñíè-
ê³â ñóáîòíèêà ðîç³ãðàø ïðèç³â. Öå
áóâ ñàäîâî-ãîðîäí³é ³íâåíòàð, óïà-
êîâêè ñîêó òà ì³íåðàëüíî¿ âîäè.
Ìåøêàíö³ ñòîëèö³ ç ðàä³ñòþ ïðèé-
ìàëè ó÷àñòü ó âèñàäæåíí³ àëå¿ íà
Âîëîäèìèðñüê³é ã³ðö³. Ïîâåðíåí-
íÿ Êèºâó çåëåíèõ «ëåãåí³â» ì³ñöÿíè
ñïðèéìàþòü ñõâàëüíî òà ç ðàä³ñ-
òþ. «Ñàäæàòè äåðåâà — öå çàâæäè
ãàðíî,— ãîâîðèòü ìåøêàíêà Øåâ-
÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó Îëåíà Êóòü-
êî,— ³ ïðîäîâæóº,— ìè æèâåìî â
òàêèé ÷àñ, êîëè ïðèðîäà íèùèòü-
ñÿ ëþäèíîþ. ß ââàæàþ, ùî êîæåí
ïîâèíåí õî÷à á îäíå äåðåâî ïî-
ñàäèòè, ùîá çðîáèòè íàøó ïëà-
íåòó ÷èñòîþ òà çåëåíîþ, ùîá íà-
øå ïîêîë³ííÿ íå ðîñëî íà êàì³í-
í³, à îöþ êðàñó ïîòð³áíî çáåðåã-
òè. Òàêîæ âàæëèâî çìàëå÷êó âè-

õîâóâàòè ä³òåé æèòè â ÷èñòîò³.
×èñòî íå òàì, äå ïðèáèðàþòü, à
òàì, äå íå ñì³òÿòü. Áóëî á äîáðå,
ùîá ìîëîäü íàâ÷èëàñü ïðèáèðà-
òè çà ñîáîþ â ïàðêàõ, âèêèäàòè
ïëÿøêè ç-ï³ä ïèâà, à íå çàëèøà-
òè ¿õ. Òîìó çàðàç ö³ ñóáîòíèêè —
öå áëàãîðîäíà ñïðàâà ³ â÷èòü íàñ

ïîâàæàòè òå ì³ñöå, äå ìè æèâå-
ìî»,— â³äì³÷àº êèÿíêà. Áðàëè
ó÷àñòü ó ñóáîòíèêó òàêîæ ³ â³éñü-
êîâ³. Çîêðåìà äîáðîâîëüö³ ÄÓÊ
«Ïðàâîãî ñåêòîðó» ïðèáèðàëè á³-
ëÿ Çàìêîâî¿ Ãîðè. Óïîðÿäêîâóâà-
ëè ì³ñöÿ äîâêîëà Õðåñòà Ãåðîÿì
Êðóò �

Îçåëåíåííÿ â³ä áàéêåð³â
� Â ðàìêàõ ñóáîòíèêà â ïàðêó Òàðàñà Øåâ÷åíêà áóëî âèñàäæåíî àëåþ

Ñòîëè÷í³ áàéêåðè ïðîÿâèëè âëàñíó ³í³ö³àòèâó ³ ïîñàäèëè â ïàðêó Øåâ÷åíêà àëåþ
êëåí³â

Ó ñóáîòó â óñ³õ ðàéîíàõ ñòîëèö³ â³äáóëèñÿ òîëîêè. Äîáðå, ùî

ïîãîäí³ óìîâè ñïðèÿëè öüîìó. Çàãàëîì ïîíàä ï’ÿòü òèñÿ÷ âî-

ëîíòåð³â äîëó÷èëèñü äî ïðèáèðàííÿ ì³ñòà.Òàêîæ ó÷àñòü ó òî-

ëîêàõ ïðèéìàëè ïðîñò³ ìåøêàíö³ Êèºâà, ïðåäñòàâíèêè ì³ñü-

êî¿ âëàäè,à òàêîæ â³éñüêîâ³. Çîêðåìà â Øåâ÷åíê³âñüêîìó ïàðêó

ç’ÿâèëàñü áàéêåðñüêà àëåÿ.
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Ó ñóáîòó ïîíàä ï`ÿòü
òèñÿ÷ âîëîíòåð³â

äîëó÷èëèñÿ äî
ïðèáèðàííÿ Êèºâà 

ÄÍßÌÈ â ñàäî÷îê çàâ³òàëè ïðåä-
ñòàâíèêè ì³ñüêî¿ âëàäè ³ îãëÿíó-
ëè ê³ìíàòè äëÿ ä³òåé. Çîêðåìà
äîâãî ïðèì³ùåííÿ ñàäî÷êó íå âè-
êîðèñòîâóâàëîñü çà ïðèçíà÷åí-
íÿì ³ ïåðåáóâàëî â îðåíä³, â îïå-
ðàòèâíîìó êîðèñòóâàíí³ Êè¿â-
ñüêîãî ì³ñüêîãî äèòÿ÷îãî ñàíà-
òîðíî-êóðîðòíîãî ìåäè÷íîãî îá’-
ºäíàííÿ (Äèòÿ÷èé ñàíàòîð³é
«Îçåðíèé»). Ïðî öå çàÿâèëà çà-

ñòóïíèê ãîëî-

âè ÊÌÄÀ ç ãó-

ìàí³òàðíèõ

ïèòàíü Ãàííà

Ñòàðîñòåíêî

ï³ä ÷àñ ðîáî÷î-
ãî â³çèòó äî äè-
òÿ÷îãî íà-
â÷àëüíîãî çà-
êëàäó. «Ìè îã-
ëÿíóëè äèòÿ÷èé ñàäî÷îê ¹ 305,

ùî îñòàíí³ 12 ðîê³â ïåðåáóâàâ íà
áàëàíñ³ Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ òà íå âèêîðèñòîâóâàâñÿ
çà ïðèçíà÷åííÿì. Íàïðèê³íö³ ìè-
íóëîãî ðîêó â³í áóâ ïîâåðíåíèé äî
ìåðåæ³ äèòÿ÷èõ ñàäê³â ì³ñòà Êè-
ºâà. ² âæå ç áåðåçíÿ òóò çàïðàöþ-
âàëè 2 ãðóïè. Íà ñüîãîäí³ íàøå
çàâäàííÿ — çðîáèòè âñå íåîáõ³ä-
íå, àáè âæå ç 1 âåðåñíÿ çàêëàä çà-
ïðàöþâàâ íà ïîâíó ïîòóæí³ñòü»,—
çàçíà÷èëà Ãàííà Ñòàðîñòåíêî.

Ï³ä ÷àñ ³íñïåêö³¿ áóëî ç’ÿñîâà-
íî, ÿêó ê³ëüê³ñòü êîøò³â íåîáõ³ä-
íî äëÿ ïîâíîö³ííîãî â³äíîâëåí-
íÿ ðîáîòè âñ³õ ãðóï ñàäî÷êó, òà çà
ðàõóíîê ÿêèõ êîøò³â ö³ çàõîäè
çä³éñíþâàòèìóòüñÿ. «Ì³ñüêà âëà-
äà âæå âèä³ëèëà 300 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü äëÿ â³äíîâëåííÿ ÄÍÇ. Ïðî-
òå, âðàõîâóþ÷è, ùî çàêëàäåíèõ

êîøò³â íåäîñòàòíüî, ìè áóäåìî
çàëó÷àòè äî âèð³øåííÿ öüîãî ïè-
òàííÿ äåïóòàò³â-ìàæîðèòàðíè-
ê³â, ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ òà ìå-
öåíàò³â. Íàðàç³ ó íàâ÷àëüíîìó çà-
êëàä³ â³äíîâëåíî âîäîïîñòà÷àí-
íÿ, ïðèäáàíî íåîáõ³äí³ äèòÿ÷³
ìåáë³, ïîñóä òà îáëàäíàííÿ äëÿ
õàð÷îáëîêó»,— çàóâàæèëà Ãàííà
Ñòàðîñòåíêî. Çîêðåìà ä³òÿì ó ñà-
äî÷êó äóæå ïîäîáàºòüñÿ. Ùîäíÿ
âîíè ïåðåáóâàþòü ï³ä ï³êëóâàííÿì.
«Ìè ìàëþºìî, ãðàºìîñü, ÷èòàºìî,
òóò ó ìåíå äóæå áàãàòî äðóç³â»,—

ãîâîðèòü âèõîâàíêà äèòÿ÷îãî çà-
êëàäó Äàðèíà. Ó ñàäî÷êó òåïëî,
íó êóõí³ âñå ÷èñòî òà çàâæäè ïðè-
áðàíî. Íàñòóïíîãî ðîêó äîøê³ëü-
íèé äèòÿ÷èé çàêëàä çìîæå ïðèé-
íÿòè ùå á³ëüøó ê³ëüê³ñòü ä³òîê.
Ãðóïè òóò êîìïëåêòóþòüñÿ çà â³-
êîâèìè, îäíîâ³êîâèìè, ð³çíîâ³-
êîâèìè òà ñ³ìåéíèìè ðîäèííè-
ìè îçíàêàìè.

«Íå ìîæó äî÷åêàòèñÿ, êîëè íà-
ðåøò³ ç’ÿâëÿòüñÿ íîâ³ ì³ñöÿ â íà-
øîìó ñàäî÷êó,— êàæå êèÿíêà Â³-
ðà Ñàìîéëåíêî, ÿêà ìåøêàº íå-
ïîäàë³ê.— Äëÿ íàñ öå áóëî á äó-
æå çðó÷íî ÷åðåç áëèçüêå ðîçòàøó-
âàííÿ. Òà é ñàì ñàäî÷îê íåïîãà-
íèé: îõàéíèé, âïîðÿäêîâàíèé, â
íüîìó ïðàöþþòü òóðáîòëèâ³ é
äîñâ³ä÷åí³ âèõîâàòåë³ é íÿíå÷-
êè» �

Íîâ³ ì³ñöÿ äëÿ ìàëå÷³
� Ñàäî÷îê ¹ 305 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ç 1 âåðåñíÿ çàïðàöþº 

íà ïîâíó ïîòóæí³ñòü

Â ñòîëèö³ óæå ï³ä ÷àñ íàðîäæåííÿ äèòèíè ïîòð³áíî çàïèñóâàòèñÿ â ÷åðãó äî äèòÿ÷îãî ñàäî÷-

êà. Àäæå ïîêè íå âñ³ äîøê³ëüí³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè ïðàöþþòü íà ïîâíó ïîòóæí³ñòü ³ ìîæóòü

ïðèéíÿòè âåëèêó ê³ëüê³ñòü ìàëåíüêèõ êèÿí. Â³äòàê äèòñàäîê ¹ 305 íà âóëèö³ Ë³ñíè÷³é çàðàç

â³äâ³äóº 38 ä³òåé, à ñàìå: 1 ìîëîäøó ãðóïó — 19 ä³òåé, 1 ð³çíîâ³êîâó ãðóïó (ñåðåäíüî-ñòàð-

øà) — 19 ä³òåé. À çàãàëîì çàêëàä ìîæå ïðèéíÿòè 6 ãðóï. À öå áëèçüêî 110-òè ä³òåé.
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Óæå ç 1 âåðåñíÿ äèòñàäîê ¹ 305 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ñòîëèö³ ìàº çàïðàöþâàòè
íà ïîâíó ïîòóæí³ñòü

Ì³ñüêà âëàäà âæå
âèä³ëèëà 300 òèñÿ÷

ãðèâåíü äëÿ â³äíîâëåííÿ
ÄÍÇ 
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Íåùîäàâíî â ñòîëè÷íîìó ê³-

íîòåàòð³ «Êè¿â» ïðåçåíòóâà-

ëè ò³çåð ìàéáóòíüîãî ô³ëüìó

«Ñîëîäêà Äàðóñÿ» çà îäíîé-

ìåííèì òâîðîì Ìàð³¿ Ìàò³îñ.

Çíÿòè êàðòèíó âçÿâñÿ ìîëî-

äèé ðåæèñåð Îëåêñàíäð Äå-

íèñåíêî, âèïóñêíèê êóðñ³â Àí-

äæåÿ Âàéäè.
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«ÑÎËÎÄÊÓ ÄÀÐÓÑÞ» Ìàð³ÿ Ìà-
ò³îñ íàïèñàëà ó 2002-2003-õ ðîêàõ,
à âèéøëà âîíà 2004-ãî. Ðîìàí âè-
òðèìàâ 7 âèäàíü çàãàëüíèì íàêëà-
äîì ïîíàä 200 òèñÿ÷ ïðèì³ðíè-
ê³â, ïåðåêëàäåíèé í³ìåöüêîþ, ïîëü-
ñüêîþ, ôðàíöóçüêîþ, ðîñ³éñüêîþ,
ëèòîâñüêîþ, õîðâàòñüêîþ òà ³í-
øèìè ìîâàìè. Òîæ íå äèâíî, ùî
âèçíà÷íèé ³ çíàêîâèé äëÿ íàøî¿
êðà¿íè òâ³ð âèð³øèëè åêðàí³çóâà-
òè. «Äåñÿòü ðîê³â òîìó, â áåðåçí³
2005-ãî, êíèãà îòðèìàëà íàéïðåñ-
òèæí³øó Øåâ÷åíê³âñüêó ïðåì³þ,—
ãîâîðèòü ïèñüìåííèöÿ Ìàð³ÿ Ìà-
ò³îñ.— Çà öåé ÷àñ ¿¿ ³íñöåí³çàö³ÿ
òàêîæ 70 ðàç³â ïîêàçóâàëàñÿ íà
ñöåí³ òåàòðó â ×åðí³âöÿõ ³ 180 — â

²âàíî-Ôðàíê³âñüêó. Íàñòàâ ÷àñ «Äà-
ðóñ³» çàãîâîðèòè ê³íîìîâîþ». Ìà-
ð³ÿ Ìàò³îñ çãàäóº, ÿê ìàéáóòí³é
ðåæèñåð Îëåêñàíäð Äåíèñåíêî,
âèïóñêíèê ô³ëîñîôñüêîãî ôàêóëü-
òåòó Ëüâ³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó òà
ðåæèñåðñüêèõ êóðñ³â Àíäæåÿ Âàé-
äè, çóñòð³âñÿ ç íåþ â ñóïåðìàðêå-
ò³ ³ íàïîë³ã, ùî ñàìå â³í ìàº çí³-
ìàòè ê³íî. «Ìè õî÷åìî ïîêàçàòè,
ÿêèì ìîæå áóòè ìàéáóòíº Óêðà-
¿íè,— ïîÿñíþº êîíöåïö³þ ñòð³÷-
êè ðåæèñåð.— Â ê³íîâåðñ³¿, íåçâà-
æàþ÷è íà áåçìåæí³ ñòðàæäàííÿ
ãåðî¿â, º íàä³ÿ — øàíñ â³äðîäèòè-
ñÿ, çâ³ëüíèòèñÿ â³ä íåãàòèâíèõ ðå-
÷åé òîòàë³òàðíîãî ðàäÿíñüêîãî ìè-
íóëîãî, çíàéòè ñâîþ ³äåíòè÷í³ñòü.
Óêðà¿íà çíàõîäèòüñÿ â ïðîöåñ³ ïå-
ðåõîäó, êîëè ìè ìàºìî îñÿãíóòè
ñâ³é ïîòåíö³àë ³ ðåïðåçåíòóâàòè
íàø íåëåãêèé äîñâ³ä ñâ³òîâ³, ùî
äîïîìîæå éîìó êðàùå íàñ çðîçó-
ì³òè». Ç íèì ïîãîäæóºòüñÿ ³ ìåí-
òîð Îëåêñàíäðà, ïðîôåñîð Àíäæåé
Ñòðóì³ëëî: «² ÿ, ³ Àíäæåé Âàéäà
ï³äòðèìóºìî öåé ïðîåêò, áî ñâ³ò
ùå íå çíàº íîâî¿ Óêðà¿íè. Çâ³äñè
é âèíèêàº íåïîðîçóì³ííÿ».

Äëÿ òèõ, õòî ùå íå ÷èòàâ «Ñî-
ëîäêî¿ Äàðóñ³» íàãàäàºìî,ùî éäåòü-
ñÿ â í³é ïðî òðàãåä³þ êàðïàòñüêî¿
ðîäèíè ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ, ÿêà

îïèíèëàñÿ â åï³öåíòð³ ðàäÿíñüêî¿
«çà÷èñòêè». Â äèòèíñòâ³ Äàðóñÿ,
ñïîêóñèâøèñü öóêåðêîþ, ðîçïîâ³-
äàº ÍÊÂÄ³ñòàì, ùî áàòüêî äîïîìà-
ãàâ âî¿íàì ÓÏÀ. Âîíà âòðà÷àº áàòü-
ê³â (¿¿ ìàòè â³øàºòüñÿ, à áàòüêà âáè-
âàþòü) ³ çìóøåíà íåñòè òÿãàð ïðî-
âèíè — ñòàº í³ìîþ, à â³ä ñîëîäêî-
ãî ¿é ïîãàíî. Â ñåë³ äèâàêóâàòó ä³â-
÷èíó ââàæàþòü áîæåâ³ëüíîþ ³, ùîá
íå îáðàæàòè, íàçèâàþòü ñîëîäêîþ
Äàðóñåþ, õî÷à áàãàòî â ÷îìó âîíà
äîáð³øà é ðîçóìí³øà çà íèõ.

Äî åêðàí³çàö³¿ «Ñîëîäêî¿ Äàðó-
ñ³» Îëåêñàíäð Äåíèñåíêî çàëó÷èâ
ì³æíàðîäíó êîìàíäó — ñåðåä êðà-
¿í-âèðîáíèê³â, êð³ì Óêðà¿íè, çà-
çíà÷åí³ Ïîëüùà òà ÑØÀ. Òàê ñàìî
ç ð³çíèõ êðà¿í áóäóòü ³ àêòîðè —
çîêðåìà ìàëåíüêó Äàðóñþ ç³ãðàº
9-ð³÷íà ëüâ³â’ÿíêà Ñîëîì³ÿ Äèìèò-
ðèùóê (äëÿ ä³â÷èíêè öå äåáþò â
ê³íî), à äîðîñëó — ïîëüñüêà àêò-
ðèñà Ìà´äàëåíà Ðóæàíñüêà. Ïðî-
äþñåðîì ñòð³÷êè º Êëàóä³à Øìåÿ,
òàêîæ ç Ïîëüù³ — çà ¿¿ ñëîâàìè,
áþäæåò òàêî¿ ìàñøòàáíî¿ êàðòè-
íè ìàº áóòè ïðèíàéìí³ 1,5-2,2
ì³ëüéîíà äîëàð³â. Êîøòè òâîðö³
ñòð³÷êè øóêàòèìóòü ó ïðèâàòíèõ
³íâåñòîð³â òà çà êîðäîíîì.

8-õâèëèííèé ò³çåð êàðòèíè çí³-
ìàëè â 2013-2014 ðîêàõ ó Êàðïàòàõ

òà ó Ëüâîâ³—ìàéæå áåç ãðîøåé,çà-
âäÿêè äîïîìîç³ íåáàéäóæèõ.«Ïðå-
çåíòàö³þ,ùî ìàëà â³äáóòèñÿ ùå ï³â-
ðîêó òîìó, ÿ ãàëüìóâàëà,— ç³çíàº-
òüñÿ Ìàð³ÿ Ìàò³îñ.— Àäæå ï³ä ÷àñ
â³éíè ó ìåíå áîë³ëî ñåðöå,öå íå äî-
çâîëÿëî ãîâîðèòè, ùî ìè ðîáèìî
ê³íî. Âò³ì, êîëè ìèíóëî¿ çèìè ¿ç-
äèëà íà çéîìêè,õëîïö³-ðåêîíñòðóê-
òîðè, ÿê³ òàêîæ ïðè¿õàëè ç Ìàéäà-
íó, ìåíå ïåðåêîíàëè, ùî ñàìå òàê³
ô³ëüìè íàì çàðàç ïîòð³áí³».

Ðîáîòà íàä ê³íîïðîåêòîì â³ä-
áóâàºòüñÿ ï³ä ïàòðîíàòîì Ïðåçè-
äåíòà Óêðà¿íè, à òàêîæ çà ï³äòðèì-

êè Àíäæåÿ Âàéäè, Ôîíäó áðàò³â
Â³òàë³ÿ òà Âîëîäèìèðà Êëè÷ê³â. «ß
â÷èâ óêðà¿íñüêó ìîâó çà «Ñîëîä-
êîþ Äàðóñåþ», õî÷ó, ùîá ô³ëüì îò-
ðèìàâ òàêèé æå ðåçîíàíñ, ÿê ³ êíè-
ãà, òà ãîòîâèé ðåêëàìóâàòè éîãî
íà ãðîìàäñüêèõ çàñàäàõ,— çàïåâ-
íèâ ãîëîâà ÊÌÄÀ Â³òàë³é Êëè÷êî,
ÿêèé çàâ³òàâ íà ïðåçåíòàö³þ.— Ìà-
ð³ÿ Ìàò³îñ — ìàëåíüêà æ³íêà ç âå-
ëèêèì ñåðöåì: âîíà çàâæäè áóëà
íà áàðèêàäàõ, âèçâîëÿëà àâòîìàé-
äàí³âö³â ³ç â’ÿçíèöü, äîïîìàãàº
òèì, õòî íà ôðîíò³, ðîáèòü âñå äëÿ
òîãî, ùîá â Óêðà¿í³ íàñòàâ ìèð» �

«Ñîëîäêó Äàðóñþ» 
åêðàí³çóþòü
� Àâòîðè ïðîåêòó îãîëîñèëè ïðî ê³íîàäàïòàö³þ áåñòñåëåðó Ìàò³îñ

Ï’ªÑÀ «Íà ïî÷àòêó òà íàïðèê³íö³
÷àñ³â (Áàáà Ïð³ñÿ)» Ïàâëà Àð’º, ÿêèé
ïðàöþº ì³æ Ëüâîâîì òà Áåðë³íîì,
âæå ìàº óñï³øíó ñöåí³÷íó ³ñòî-
ð³þ — ó Ìîñêâ³ ¿¿ ïîñòàâèâ Ðîìàí
Â³êòþê, à ó Ëüâîâ³ — Îëåêñ³é Êðàâ-
÷óê. Ó Êèºâ³ âèñòàâà º ïðèêëàäîì
êîïðîäóêö³¿ äâîõ òåàòð³â — Ìîëî-
äîãî òà «Çîëîò³ âîðîòà». Ìîëîäèé
òåàòð íàäàâ ñâî¿ ïîòóæíîñò³, à ðå-
æèñåðîì âèñòàâè º õóäîæíèê «Çî-
ëîòèõ âîð³ò» Ñòàñ Æèðêîâ.

Ïîä³¿ ðîçãîðòàþòüñÿ ó ïîêèíó-
òîìó ÷îðíîáèëüñüêîìó ñåë³, äå
ìåøêàþòü ÷óäåðíàöüêà áàáà Ïð³-
ñÿ, ¿¿ õâîðîáëèâà äîíüêà Ñëàâà òà
ïðèäóðêóâàòèé îíóê Âîâ÷èê. Áóâ
ùå ³ òàòî õëîïöÿ, àëå îäíîãî ðàçó
â³í, íèøêîì çàáðàâøè ñâî¿ äîêó-
ìåíòè ³ âñ³ ãðîø³, âò³ê ç ñåëà. Æèò-

òÿ ñ³ëüñüêèõ ÷îðíîáèëüñüêèõ «ñòàë-
êåð³â» ñïî÷àòêó ñïðèéìàºòüñÿ ÿê
ñïåöèô³÷íà êîìåä³ÿ, àëå â äðóã³é
ä³¿ ðîäèíà ç³øòîâõóºòüñÿ ç òðàãå-
ä³ºþ: õëîïöÿ Âîâ÷èêà çàðàäè ðîç-
âàãè ï³äñòð³ëþþòü çà¿æäæ³ äåïó-
òàòè, ³ äîïîìîãòè éîìó í³õòî íå
ìîæå, íàâ³òü ä³ëüíè÷èé, áî â³í, ÿê
íåëåãàëüíèé ìåøêàíåöü çîíè, º
«ïîçà çàêîíîì».

ßñêðàâîãî ïåðñîíàæà ñïåêòàê-
ëþ — áàáó Ïð³ñþ — íà ñöåí³ âò³ëè-
ëà àêòîðêà Ìîëîäîãî òåàòðó ²ðìà
Â³òêîâñüêà,â³äîìà ³ çà ÷èñëåííèìè
ðîëÿìè â êîìåä³éíèõ òåëåñåð³àëàõ
òà ô³ëüìàõ. ¯¿ ãåðî¿íÿ—ìóäðà ñ³ëü-
ñüêà ñòàðà, ÿêà çíàº êîæåí êëàïòèê
ñâîº¿ ì³ñöèíè, çáèðàº ö³ëþù³ òðà-
âè, ðîçìîâëÿº ç ðóñàëêàìè, ñï³âàº
íàðîäíèõ ï³ñåíü, à ï³ä ÷àñ â³éíè

âëàñíîðó÷ âáèëà àæ 12 âîðîæèõ í³ì-
ö³â,çàõèùàþ÷è ð³äíó çåìëþ.Äî ðå-
÷³,â ìîñêîâñüê³é òà ëüâ³âñüê³é ïîñòà-
íîâö³ 86-ë³òíþ áàáó Ïð³ñþ ãðàþòü÷î-
ëîâ³êè.«Ìåí³ íå âèñòà÷àëî ïåðñîíà-
æ³â «ç áàãàæåì», ìàéæå í³êîëè íå
ãðàëà óêðà¿íñüê³ àðõåòèïí³ ðîë³,õî-
÷à ö³êàâëþñÿ åòíîãðàô³ºþ,çíàþ áà-
ãàòî íàðîäíèõ ï³ñåíü, ðîáëþ ìî-
òàíêè,—ç³çíàëàñÿ ²ðìà Â³òêîâñüêà.—
Äëÿ ö³º¿ ðîë³ ÿ äåùî âçÿëà ç³ ñïîãà-
ä³â ïðî âëàñíèõ áàáóñü: áàáè Íàä³
ç³ Ïñêîâñüêî¿ îáëàñò³, ÿêà ïåðåæè-
ëà áàãàòî òðàãåä³é: ¿¿ áàòüêà ðîç-
ñòð³ëÿëè,à ðîäèíó âèâåçëè íà Äîí-
áàñ, ³ áàáè ²âàíêè ç Çàõ³äíî¿ Óêðà-
¿íè, ¿¿ ãóìîð, æåñòè, ïëàñòèêó. Íà-
â³òüâäÿãíóëà êîôòó òà õóñòêè,â ÿêèõ
ïðàöþâàëà áàáà ²âàíêà,âîíè ìåí³ äî-
ïîìàãàþòü».Äîíüêó áàáè Ïð³ñ³ Ñëà-
âó ãðàº Â³òàë³íà Á³áë³â,ÿêà âæå ê³ëü-
êà ðîê³â íå âèõîäèëà íà òåàòðàëü-
íó ñöåíó, çí³ìàþ÷èñü â ê³íî, ä³ëü-
íè÷îãî—àêòîð òà âåäó÷èé Îëåêñ³é

Íàãðóäíèé,à Âîâ÷èêà (òà éîãî áàòü-
êà) — ïî ÷åðç³ ñòóäåíòè ³íñòèòóòó
Êàðïåíêà-Êàðîãî Âëàäèñëàâ Ïèñà-
ðåíêî òà Â³òàë³é Àæíîâ.Òàêîæ ó âè-
ñòàâ³ ïðîçâó÷àòü ãîëîñè óêðà¿íñüêî-
ãî ìóçèêàíòà Îëåãà Ôàãîòè Ìèõàé-
ëþòè òà àêòðèñè ³ ðàä³îâåäó÷î¿ ²í-
íè Ì³ðîøíè÷åíêî.

×åðåç ³ñòîð³þ «÷îðíîáèëüñüêèõ
ñòàëêåð³â» âèñòàâà ï³äí³ìàº ïè-
òàííÿ, àêòóàëüí³ äëÿ âñ³º¿ êðà¿íè.
Ïåðø çà âñå, öå çëàì ïîêîë³íü.
Íàéñèëüí³øèì ïåðñîíàæåì º áà-
áà Ïð³ñÿ — âîíà ïåðåæèëà â³éíó,
ãîëîäîìîð, ãîòîâà áîðîòèñÿ çà
ñâîº æèòòÿ ³ æèòòÿ ñâî¿õ áëèçü-
êèõ. ¯¿ äîíüêà Ñëàâà — ïðåäñòàâ-
íèöÿ «çàãóáëåíîãî ïîêîë³ííÿ»,
ÿêå âèðîñëî çà ñïîê³éíèõ ÷àñ³â
ÑÐÑÐ ³ ïåðåêëàäàº â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü íà ³íøèõ, ÷åêàþ÷è êîìàí-
äè «çâåðõó». Òàê ñàìî ³ 40-ð³÷íèé
ä³ëüíè÷èé, ÿêèé çâèê òåðï³òè, ï³ä-
êîðÿòèñÿ âëàä³, íåçàëåæíî â³ä ëå-

ãàëüíîñò³ ¿õ ð³øåíü, à íå äîïîìà-
ãàòè òèì, õòî öüîãî ïîòðåáóº, ³
ââàæàº çà êðàùå í³÷îãî íå ðîáè-
òè, íå çì³íþâàòè. Íàä³ÿ áàáè Ïð³-
ñ³ — â îíóêîâ³ Âîâ÷èêó, òîìó éîãî
çàãèáåëü ñòàº äëÿ íå¿ ñïðàâæíüîþ
êàòàñòðîôîþ. Ùå îäèí çð³ç âèñòà-
âè — ïðîáëåìà â³ääàëåíèõ  ³ ìàéæå
ïîêèíóòèõ ñ³ë, äå ùå é äîñ³ çàëè-
øèëèñÿ áþñòè Ëåí³íà, ºäèíèì
çâ’ÿçêîì ç³ ñâ³òîì º ðàä³î, à ìåø-
êàíö³ ìîæóòü õ³áà ùî ñåáå ïðîãî-
äóâàòè ³, íåçâàæàþ÷è íà óÿâíó
ñâîáîäó, æèâóòü, íåíà÷å â çîí³.
Âîíè ìîãëè á ³ ïîëèøèòè ð³äíó
îñåëþ — àëå ÷è ïîòð³áí³ äåñü... �

Çîíà â³ä÷óæåííÿ
� Â Ìîëîäîìó òåàòð³ — ïðåì’ºðà âèñòàâè «Ñòàëêåðè»

Â³äîìà ïèñüìåííèöÿ Ìàð³ÿ Ìàò³îñ ïîâ³ðèëà â ìîëîäîãî ðåæèñåðà Îëåêñàíäðà
Äåíèñåíêà, äîçâîëèâøè éîìó çíÿòè ê³íîâåðñ³þ «Ñîëîäêî¿ Äàðóñ³»

Â öåíòð³ âèñòàâè — äèâàêóâàòà áàáà Ïð³ñÿ, ¿¿ õâîðîáëèâà äîíüêà Ñëàâà òà îíóê
Âîâ÷èê, ÿê³ ìåøêàþòü ó ïîêèíóòîìó ñåë³ â ×îðíîáèëüñüê³é çîí³

Â ñòîëèö³ ïðåäñòàâèëè ñïåêòàêëü çà äðàìîþ ìîëîäîãî óêðà¿íñüêîãî äðàìàòóðãà Ïàâëà Àð’º ïðî

ðîäèíó, ÿêà æèâå íåäàëåêî â³ä Ïðèï’ÿò³.Ó ïîñòàíîâö³ Ñòàñà Æèðêîâà ðîëü êîëîðèòíî¿ áàáè Ïð³-

ñ³ áëèñêó÷å ç³ãðàëà ²ðìà Â³òêîâñüêà.

Íàòàëêà ÃÀÉ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

«Ñòàëêåðè»

Êîëè: 2, 15 òà 22 êâ³òíÿ î 19.00
Äå: êàìåðíà ñöåíà Êè¿âñüêîãî
àêàäåì³÷íîãî Ìîëîäîãî òåàòðó
Âàðò³ñòü êâèòê³â: 120 ãðí.â
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ
âèïóñê ¹29 (1429) | â³âòîðîê | 31 áåðåçíÿ 2015 ð.

íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 28.02.2013 № 63/9120 «Про Тимчасовий порядок передачі
(надання) земельних ділянок у користування або 

у власність із земель комунальної власності в місті Києві»
Рішення Київської міської ради № 195/1060 від 4 березня 2015 року

Відповідно до законів України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення поряд$
ку державної реєстрації речових прав на земельні ділянки державної та комунальної власності у зв’язку з їх
розмежуванням», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері земельних відносин що$
до спрощення процедури відведення земельних ділянок», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо вдосконалення процедури відведення земельних ділянок», «Про внесення змін до деяких за$
конодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи», «Про нотаріат», статей 9, 38,
39, 40, 79$1, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 122, 124, 125, 180, 187, 189 та пункту 7 перехідних положень Земельного ко$
дексу України, статей 1, 2, 7, 8, 12, 14, 17, 18, 20, 21 Закону України «Про основи містобудування», статей 2, 6, 7,
8, 16, 18, 19, 25, 26 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статей 270, 271, 282, 283, 286,
287, 288 Податкового кодексу України, Закону України «Про оренду землі», Закону України «Про держав$
ний контроль за використанням та охороною земель», статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядуван$
ня в Україні», статті 22 Закону України «Про столицю України — місто$герой Київ», для приведення у відпо$
відність до законодавства порядку передачі (надання) земельних ділянок в користування або у власність із
земель комунальної власності, а також з метою дотримання вимог земельного законодавства щодо вико$
ристання землі та оформлення на неї прав, подальшого недопущення використання земельних ділянок до ви$
никнення прав на них, запобігання самовільному зайняттю земельних ділянок, у зв’язку зі здійсненням міс$
том Києвом функцій столиці України та з необхідністю підтримання повноцінного життєвого середовища те$
риторіальної громади міста Києва, з метою уникнення дестабілізації діяльності Київської міської ради, за$
побігання безсистемній передачі та забудові земельних ділянок, а також для забезпечення раціонального
використання земель і обґрунтування їх розподілу за цільовим призначенням при проведенні містобудівної
діяльності, для підвищення ефективності планування територій на місцевому рівні, визначення раціональ$
ного взаємного розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, рекреаційних, природо$
охоронних, оздоровчих, історико$культурних та інших зон і об’єктів й іншого використання земель комуналь$
ної власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада:

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�28.02.2013�№ 63/9120�«Про�Тимча-

совий�порядо��передачі�(надання)�земельних

діляно�����орист�вання�або���власність�із�земель

�ом�нальної�власності�в�місті�Києві»,�а�саме:

1.1.�У�першом��реченні�п�н�т��11�слова�«та

реєстрації�права�власності�територіальної�#ро-

мади�на�них�відповідно�до�За�он��У�раїни�«Про

державн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�-

хоме�майно�та�їх�обмежень»�замінити�словами

«в�Державном��земельном���адастрі�відповід-

но�до�за�он�».

1.2.�П�н�ти�12,�15�ви�лючити.

2.�Внести�зміни�до�Тимчасово#о�поряд���пе-

редачі�(надання)�земельних�діляно�����орис-

т�вання�або���власність�із�земель��ом�нальної

власності�в�місті�Києві,�затверджено#о�рішен-

ням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�28.02.2013

№ 63/9120,�ви�лавши�йо#о�в�новій�реда�ції

з#ідно�з�додат�ом�1�до�цьо#о�рішення.

3.�Внести�зміни�до�додат�а�2,�затверджено-

#о�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�28.02.2013

№ 63/9120,�ви�лавши�форм���лопотання�про

по#одження�місця�розташ�вання�об’є�та�з#ід-

но�з�додат�ом�2�до�цьо#о�рішення.

4.�Внести�зміни�до�додат�а�3,�затверджено-

#о�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�28.02.2013

№ 63/9120,�ви�лавши�форм���лопотання�про

надання�дозвол��на�розроблення�до��мента-

ції�із�земле�строю�з#ідно�з�додат�ом�3�до�цьо-

#о�рішення.

5.�Внести�зміни�до�додат�а�4,�затверджено-

#о�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�28.02.2013

№ 63/9120,�ви�лавши�форм���лопотання�про

надання�дозвол��на�передач��земельної�ділян-

�и�(її�частини)�в�с�боренд��з#ідно�з�додат�ом

4�до�цьо#о�рішення.

6.�Затвердити�форм���лопотання�про�надан-

ня�(передач�)�земельної�ділян�и�без�с�ладан-

ня�до��ментації�із�земле�строю�з#ідно�з�до-

дат�ом�5�до�цьо#о�рішення�та�вважати�йо#о�до-

дат�ом�6�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

28.02.2013�№ 63/9120�«Про�Тимчасовий�по-

рядо��передачі�(надання)�земельних�діляно���

�орист�вання�або���власність�із�земель��ом�-

нальної�власності�в�місті�Києві».

У�зв’яз���з�цим�додато��6�до�рішення�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�від�28.02.2013�№ 63/9120

«Про�Тимчасовий�порядо��передачі�(надання)

земельних�діляно�����орист�вання�або���влас-

ність�із�земель��ом�нальної�власності�в�місті

Києві»�вважати�відповідно�додат�ом�7.

7.�Затвердити�форм���лопотання�про�змін�

вид��ви�ористання�земельної�ділян�и�з#ідно�з

додат�ом�6�до�цьо#о�рішення�та�вважати�йо#о

додат�ом�8�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�28.02.2013�№ 63/9120�«Про�Тимчасовий

порядо��передачі�(надання)�земельних�діля-

но�����орист�вання�або���власність�із�земель

�ом�нальної�власності�в�місті�Києві».

8.�Затвердити�форм��дозвол��(відмови���на-

данні�дозвол�)�Київсь�ої�місь�ої�ради�на�роз-

роблення�до��ментації�із�земле�строю�з#ідно

з�додат�ом�7�до�цьо#о�рішення�та�вважати�йо-

#о�додат�ом�9�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�від�28.02.2013�№ 63/9120�«Про�Тимчасо-

вий�порядо��передачі�(надання)�земельних�ді-

ляно�����орист�вання�або���власність�із�земель

�ом�нальної�власності�в�місті�Києві».

9.�Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,�рі-

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�08.11.2001

№ 95/1529�«Про�питання�передачі�земельних

діляно��в�оренд��та�надання�в�постійне��орис-

т�вання�в�межах�червоних�ліній�в�м.�Києві».

10.�Встановити,�що�частина�чотирнадцята

статті�2�Поряд���передачі�(надання)�земельних

діляно�����орист�вання�або���власність�із�зе-

мель��ом�нальної�власності�в�місті�Києві,�ви-

�ладено#о�в�новій�реда�ції�з#ідно�з�цим�рішен-

ням,�набирає�чинності�одночасно�з�поширен-

ням�дії�частин�третьої�та�четвертої�статті�24�За-

�он��У�раїни�«Про�ре#�лювання�містоб�дівної

діяльності»�на�території,�де�не�затверджені�пла-

ни�зон�вання�або�детальні�плани�територій.

11.�Встановити,�що�частина�п’ята�статті�32

Поряд���передачі�(надання)�земельних�діля-

но�����орист�вання�або���власність�із�земель

�ом�нальної�власності�в�місті�Києві,�ви�ладе-

но#о�в�новій�реда�ції�з#ідно�з�цим�рішенням,

застосов�ється�при���ладанні�до#оворів�орен-

ди�землі�на�підставі�рішень�Київсь�ої�місь�ої

ради,�прийнятих�після�наб�ття�чинності�цим�рі-

шенням.

12.�Встановити,�що�рішення�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�про�передач��земельних�діляно��в

оренд�,�я�і�прийняті�і�не�ви�онані�(до#овори

оренди�земельних�діляно��на�підставі�та�их�рі-

шень�не���ладені)�до�набрання�чинності�цим

рішенням,�втрачають�чинність�через�дванад-

цять�місяців�після�набрання�чинності�цим�рі-

шенням.

13.�Уповноважити�заст�пни�а�місь�о#о�#о-

лови —�се�ретаря�Київсь�ої�місь�ої�ради�на

підставі�рішень�Київсь�ої�місь�ої�ради�про�вне-

сення�змін�до�до#оворів�оренди�земельних�ді-

ляно����ладати�(підпис�вати)�до#овори�про

внесення�змін�до�до#оворів�оренди�земельних

діляно�,�стро��дії�я�их�не�за�інчився,�а�та�ож���ла-

дати�(підпис�вати)�до#овори�про�внесення�змін

до�до#оворів�оренди�земельних�діляно��при�їх

поновленні���випад�ах,�передбачених�части-

ною�шостою�статті�34�Поряд���передачі�(на-

дання)�земельних�діляно�����орист�вання�або

��власність�із�земель��ом�нальної�власності�в

місті�Києві,�ви�ладено#о�в�новій�реда�ції�з#ід-

но�з�цим�рішенням.

14.�Власни�и�нер�хомо#о�майна�протя#ом�од-

но#о�місяця�з�момент��наб�ття�права�власності

на�нер�хоме�майно�зобов’язані�відповідно�до

чинно#о�за�онодавства�та�нормативно-право-

вих�а�тів�Київсь�ої�місь�ої�ради�зверн�тись�до�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�з��лопотанням�про�оформ-

лення�(переоформлення)�права�оренди�земель-

ної�ділян�и�та�оформити�право�оренди�земель-

ної�ділян�и�протя#ом�одно#о�ро���з�момент��на-

б�ття�права�власності�на�нер�хоме�майно.

15.�Тимчасово�до�затвердження�планів�зо-

н�вання�та/або�детальних�планів�територій�і

визначення���та�их�планах�територій,�придат-

них�для�вибор��і�надання�земель�для�прове-

дення�містоб�дівної�діяльності�(на�територіях,

де�та�і�плани�відс�тні),�з�пинити�надання�до-

зволів�на�розроблення�прое�тів�земле�строю

щодо�відведення�земельних�діляно��або�тех-

нічної�до��ментації�із�земле�строю�щодо�вста-

новлення�меж�земельних�діляно��в�нат�рі�(на

місцевості)�для�передачі�земельних�діляно���

власність�#аражно-б�дівельним��ооперативам

для�б�дівництва�#аражів�та�#ромадянам�зе-

мельних�діляно��для�ведення�садівництва,�б�-

дівництва�та�обсл�#ов�вання�житлово#о�б�дин-

��,�#осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�(приса-

дибної�ділян�и),�індивід�ально#о�дачно#о�б�-

дівництва,�б�дівництва�індивід�альних�#аражів

в�оренд��або�безоплатно���власність�із�земель

�ом�нальної�власності�територіальної�#рома-

ди�міста�Києва,�а�та�ож�передач��земельних

діляно��в�оренд��або���власність�для�зазначе-

них�цілей.

15.1.�Дія�п�н�т��15�цьо#о�рішення�не�поши-

рюється�на�земельні�відносини,�що�вини�ають

��разі:

15.1.1.�Передачі�#ромадянам���власність�зе-

мельних�діляно�,�я�і�переб�вають����орист�-

ванні�#ромадян,�право��орист�вання�я�ими

оформлено�до�наб�ття�чинності�Земельним��о-

де�сом�У�раїни�2001�ро���до��ментом,�що�по-

свідч�є�право�#ромадянина�на��орист�вання

земельною�ділян�ою�(державний�а�т�на�право

постійно#о��орист�вання�землею,�державний�а�т

на�право��орист�вання�земельною�ділян�ою

та/або�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�(її�ви�о-

навчо#о��омітет�)�про�надання�земельної�ді-

лян�и�в��орист�вання�або�про�затвердження

обмірів�земельної�ділян�и,�витя#и�чи�архівні

довід�и�з�земельно-�шн�рових��ни#�сільсь�о#ос-

подарсь�их�підприємств�і�ор#анізацій�та�по-

#осподарсь�их��ни#�сільсь�их�рад,�витя#и�чи

архівні�довід�и�з�реєстрових��ни#�ви�онавчих

�омітетів�селищних�рад�народних�деп�татів,

територію�я�их�в�лючено�в�межі�міста�Києва,

на�ази��ол#оспів,�рад#оспів,�інших�підприємств,

ор#анізацій�і��станов,�я�і�відповідно�до�Земель-

но#о��оде�с��У�раїнсь�ої�РСР�1970�ро���нада-

вали�із�за�ріплених�за�ними�земель�земельні�ді-

лян�и���вторинне��орист�вання,�до#овори�про

надання�в�безстро�ове��орист�вання�земель-

ної�ділян�и�для�б�дівництва�житлово#о�б�дин-

���на�праві�особистої�власності,�до#овори�про

надання�в�безстро�ове��орист�вання�земель-

ної�ділян�и�для�б�дівництва�житлово#о�б�дин-

��,�до#овори�на�право�заб�дови).

15.1.2.�Передачі�в�оренд��або���власність�зе-

мельних�діляно�,�на�я�их�розташовані�житло-

ві,�садові�або�дачні�б�дин�и,�що�належать�на�пра-

ві�власності�#ромадянам,�для�е�спл�атації�та

обсл�#ов�вання�та�их�б�дин�ів.

15.1.3.�Передачі�в�оренд��або���власність�зе-

мельних�діляно��на�підставі�до��ментації�із�зем-

ле�строю,�дозвіл�на�розроблення�я�ої�одержа-

но�до�набрання�чинності�цим�рішенням.

15.1.4.�Передачі�в�оренд��земельних�діля-

но�,�на�я�их�розташовані�існ�ючі�#аражі�#араж-

но-б�дівельних��ооперативів�або�членів�та�их

�ооперативів.

15.2.�Земельні�ділян�и�існ�ючим�#аражно-

б�дівельним��ооперативам�для�е�спл�атації�та

обсл�#ов�вання�#аражів�та�поновлення�до#о-

ворів�оренди�земельних�діляно��для�розміщен-

ня�та�б�дівництва�однорівневих,�в�том��числі�від-

�ритих�автостояно��(пар�ін#ів,�майданчи�ів)�до

затвердження�планів�зон�вання�та/або�деталь-

них�планів�територій�надаються/поновлюють-

ся�ви�лючно�в��орот�остро�ов��оренд��стро�ом

до�трьох�ро�ів.

15.3.�Ви�онавчом��ор#ан��Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністра-

ції)�з�метою�врах�вання�державних�та�#ромад-

сь�их�інтересів�при�план�ванні�і�заб�дові�те-

риторій�для�найс�орішо#о�визначення�терито-

рії�для�містоб�дівної�діяльності�та�встановлен-

ня�режим��ви�ористання�та�заб�дови�земель,

на�я�их�передбачається�перспе�тивна�місто-

б�дівна�діяльність,�вжити�в��становленом��за-

�онодавством�поряд���ор#анізаційно-право-

вих�заходів�щодо�забезпечення�розроблення�пла-

нів�зон�вання�та/або�детальних�планів�терито-

рій�міста�Києва,�де�та�і�плани�відс�тні,�для�на-

лежно#о�впровадження�Київсь�ою�місь�ою�ра-

дою�рішень�щодо�план�вання�відповідних�те-

риторій,��омпле�сної�заб�дови�та�ре�онстр��-

ції�міста,�прое�т�вання�та�б�дівництва�об’є�-

тів�житлово-цивільно#о�і�виробничо#о�призна-

чення,�систем�транспортно#о�та�інженерно#о

забезпечення,�впоряд��вання�і�бла#о�строю

територій�та�іншо#о�ви�ористання�земель.

16.�Клопотання�юридичних�і�фізичних�осіб

про�надання�дозволів�на�розроблення�до��-

ментації�із�земле�строю,�я�і�не�роз#лян�ті�Ки-

ївсь�ою�місь�ою�радою�та�щодо�я�их�не�прий-

нято�відповідно#о�рішення�до�набрання�чинно-

сті�цим�рішенням,�підля#ають�роз#ляд��відпо-

відно�до�Поряд���передачі�(надання)�земель-

них�діляно�����орист�вання�або���власність�із

земель��ом�нальної�власності�в�місті�Києві,�ви-

�ладено#о�в�новій�реда�ції�з#ідно�з�цим�рішен-

ням.

17.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення���#а-

зеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

18.�Це�рішення�наб�ває�чинності�з�дня�йо#о

офіційно#о�оприлюднення.

19.�Контроль�за�ви�онанням�цьо#о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��1

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�04.03.2015�№�195/1060

ПОРЯДОК
передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність 

із земель комунальної власності в місті Києві
(далі — Порядок)

Розділ�1.�За
альні�положення

Стаття�1.�Визначення�термінів

У�цьом��Поряд���наведені�нижче�терміни�вживаються�в�та�ом��значенні:

витя#�з�Державно#о�земельно#о��адастр��про�земельн��ділян�� —�витя#�з�Державно#о�зе-

мельно#о��адастр�,�виданий�територіальним�ор#аном�центрально#о�ор#ан��ви�онавчої�влади,

що�реаліз�є�державн��політи�����сфері�земельних�відносин�на�підтвердження�державної�реєс-

трації�земельної�ділян�и�та�присвоєння�їй��адастрово#о�номера,�с�ладовою�частиною�я�о#о�є

�адастровий�план�земельної�ділян�и;

витя#�з�місь�о#о�земельно#о��адастр� —�те�стово-#рафічний�витя#�з�місь�о#о�земельно#о��а-

дастр�,�що�відображає�місцезнаходження�та�межі�об’є�тів�земле�строю�та/або�земельних�ді-

ляно�;
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витя#�з�містоб�дівно#о��адастр� —�до��мент,�виданий�без�оштовно�сл�жбою�містоб�дівно#о

�адастр��Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�ви�онавчо#о�ор#ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�що�містить�запит�вані�споживачем�офіційні�відо-

мості�з�містоб�дівно#о��адастр�,�я�і�хара�териз�ють�чинні�на�певній�території�містоб�дівні�ре#-

ламенти�та�інші��мови�провадження�містоб�дівної�діяльності,�містоб�дівні��мови�та�обмежен-

ня,�а�та�ож�(��разі�наявності)�вимо#и�та�обмеження�щодо�ви�ористання�земельних�діляно��і�роз-

ташованих�на�них�об’є�тів�нер�хомості,�ви�опіювання�з�містоб�дівної�до��ментації�та�інші�довід-

�ові�відомості�з�інформаційних�рес�рсів�містоб�дівно#о��адастр�;

державна�реєстрація�земельної�ділян�и —�внесення�до�Державно#о�земельно#о��адастр��те-

риторіальним�ор#аном���місті�Києві�центрально#о�ор#ан��ви�онавчої�влади,�що�реаліз�є�дер-

жавн��політи�����сфері�земельних�відносин,�відомостей�про�сформован��земельн��ділян���в�по-

ряд��,�встановленом��За�оном�У�раїни�«Про�Державний�земельний��адастр»,�підтвердженням

чо#о�є�витя#�з�Державно#о�земельно#о��адастр��про�земельн��ділян��;

дозвіл�Київсь�ої�місь�ої�ради�на�розроблення�до��ментації�із�земле�строю —�підписаний�за

рез�льтатами�роз#ляд���лопотань�фізичних�та�юридичних�осіб�Київсь�им�місь�им�#оловою�або

заст�пни�ом�місь�о#о�#олови —�се�ретарем�Київради�на�підставі�рішення�(��формі�прото�ол�)

постійної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та�земле�орист�-

вання�дозвіл�на�розроблення�до��ментації�із�земле�строю,�або���встановлених�цим�Поряд�ом

випад�ах�рішення�(��формі�прото�ол�)�постійної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�містоб�-

д�вання,�архіте�т�ри�і�земле�орист�вання,�а�та�ож�дор�чення�Київсь�о#о�місь�о#о�#олови�чи�за-

ст�пни�а�місь�о#о�#олови —�се�ретаря�Київради�на�розроблення�технічної�до��ментації�із�зем-

ле�строю�щодо�встановлення�меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості);�невід’ємною�час-

тиною�дозвол��є�додато��з�планом-схемою,�ви�онаний���відповідном��масштабі,�із�зазначен-

ням�орієнтовних�меж,�площі�і�місця�розташ�вання�земельної�ділян�и,�її�прое�тно#о�цільово#о

призначення�та�облі�ово#о��од����місь�ом��земельном���адастрі,�я�ий�підписаний�дире�тором

або�заст�пни�ом�дире�тора�Департамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо#о�ор#ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�з#ідно�з�розподілом�обов’яз�ів;

дозвіл�Київсь�ої�місь�ої�ради�на�передач��земельної�ділян�и�в�с�боренд� —�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�про�надання�орендарю�з#оди�на�передач��земельної�ділян�и�або�її�частини�в�с�б-

оренд��іншій�особі,�я�ий�надається���разі�відс�тності�в�рішенні�Київсь�ої�місь�ої�ради�про�пере-

дач��земельної�ділян�и�в�оренд��та�в�до#оворі�оренди�земельної�ділян�и�п�н�т��(�мов�до#ово-

р�)�про�право�передачі�земельної�ділян�и�в�с�боренд��без�прийняття�на�це�о�ремо#о�рішення

Київсь�ої�місь�ої�ради;

дозвільний�центр —�створений�в��становленом��За�оном�У�раїни�«Про�дозвільн��систем���

сфері�#осподарсь�ої�діяльності»�поряд���ор#ан,�в�я�ом��представни�и�місцевих�дозвільних�ор-

#анів�та�державний�адміністратор�діють�за�принципом�ор#анізаційної�єдності�щодо�видачі�до-

��ментів�дозвільно#о�хара�тер�,�переоформлення,�видачі�д�блі�атів,�ан�лювання�до��ментів�до-

звільно#о�хара�тер��та�я�ий�є�с�ладовою�частиною�центр��надання�адміністративних�посл�#,

що�створюється�відповідно�до�За�он��У�раїни�«Про�адміністративні�посл�#и»;

еле�тронний�файл —�еле�тронний�файл��ніфі�ованої�форми�для�обмін��інформацією,�що�міс-

тить�відомості�про�рез�льтати�робіт�із�земле�строю���форматі�та�з#ідно�з�вимо#ами,�визначе-

ними�Поряд�ом�ведення�Державно#о�земельно#о��адастр�,�затвердженим�постановою�Кабіне-

т��Міністрів�У�раїни�від�17.10.2012�№ 1051�«Про�затвердження�Поряд���ведення�Державно#о�зе-

мельно#о��адастр�»�(далі —�Порядо��ведення�Державно#о�земельно#о��адастр�);

завдання�на�прое�т�вання —�до��мент,�виданий�Департаментом�земельних�рес�рсів�ви�о-

навчо#о�ор#ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�на�звернення

заці�авленої�особи�або�визначено#о�нею�розробни�а�до��ментації�із�земле�строю,�я�ий�с�ла-

дається�з�те�стово-#рафічної�інформації,�що�має�врахов�ватись�при�розробленні�прое�т��зем-

ле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и,�а�та�ож�в�інших,�передбачених�цим�Поряд�ом

випад�ах,�невід’ємною�частиною�я�о#о�є�додато��з�планом-схемою,�ви�онаний���відповідном�

масштабі,�із�зазначенням�орієнтовних�меж,�площі�і�місця�розташ�вання�земельної�ділян�и,�її

прое�тно#о�цільово#о�призначення�та�облі�ово#о��од����місь�ом��земельном���адастрі;

заці�авлена�особа —�фізична�або�юридична�особа,�я�а�заці�авлена�в�одержанні�земельної

ділян�и�в��орист�вання�або�безоплатно���власність�з#ідно�з�за�онодавством�У�раїни;

з#ода�(дозвіл)�Київсь�ої�місь�ої�ради�на�поділ�чи�об’єднання�земельних�діляно� —�дор�чення

Київсь�о#о�місь�о#о�#олови�або�заст�пни�а�місь�о#о�#олови —�се�ретаря�Київради�на�розроб-

лення�технічної�до��ментації�із�земле�строю�щодо�поділ��(об’єднання)�земельних�діляно�,�на-

дане�на�підставі��лопотання�земле�орист�вача�про�надання�дозвол��на�розроблення�до��мен-

тації�із�земле�строю�щодо�поділ��(об’єднання)�раніше�сформованих�земельних�діляно��без�змі-

ни�їх�цільово#о�призначення;

земельна�ділян�а —�частина�земної�поверхні�з��становленими�межами,�певним�місцем�роз-

таш�вання,�з�визначеними�щодо�неї�правами;

земле�орист�вач —�юридична�або�фізична�особа,�я�а�відповідно�до�за�онодавства�оформи-

ла�право��орист�вання�земельною�ділян�ою;

зміна�вид��ви�ористання�земельної�ділян�и —�зміна�вид��ви�ористання�земельної�ділян�и�в

межах�певної��ате#орії�земель�(�рім�земель�сільсь�о#осподарсь�о#о�призначення),�що�визначає-

ться�земле�орист�вачем�самостійно�і�змінюється�відповідно�до�цьо#о�Поряд���та�в�межах�ви-

мо#,�встановлених�за�оном,�до�ви�ористання�земель�цієї��ате#орії,�з��рах�ванням�містоб�дів-

ної�до��ментації�та�до��ментації�із�земле�строю;

�адастрова�справа —�справа,�сформована�на�підставі��лопотань�заці�авлених�осіб�щодо�пе-

редачі�(надання)�земельних�діляно��та�доданих�заці�авленими�особами�до��лопотань�до��мен-

тів,�дозвол��Київсь�ої�місь�ої�ради�на�розроблення�до��ментації�із�земле�строю,�містить�ори-

#інал�розробленої�до��ментації�із�земле�строю�з�матеріалами�її�по#одження,�а�та�ож�інші�до��-

менти�щодо�передачі�(надання)�земельної�ділян�и;�реєстраційний�номер��адастрової�справи�є

одночасно�її�реєстраційним�номером���Департаменті�земельних�рес�рсів�ви�онавчо#о�ор#ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�(далі —�Департамент�земельних

рес�рсів);

�онтроль�при�проведенні�земле�строю —�здійснення�Департаментом�земельних�рес�рсів��он-

тролю�за�ви�ористанням�та�охороною�земель��ом�нальної�власності�при�проведенні�земле�ст-

рою�щодо�відповідності�розробленої�до��ментації�із�земле�строю�технічній�до��ментації�з�нор-

мативної�#рошової�оцін�и�земель�міста�Києва,�про#рамі�ви�ористання�та�охорони�земель�міста

Києва�та�іншим�місь�им�про#рамам���сфері�охорони�і�ви�ористання�земель,�затвердженим�від-

повідними�рішеннями�Київсь�ої�місь�ої�ради,�а�та�ож�даним�місь�о#о�земельно#о��адастр�;

місь�ий�земельний��адастр —�еле�тронна�база�даних,�що�відображає�чер#овий�стан�ви�о-

ристання�та�охорони�земель�міста�на�основі�автоматизованої�системи —�про#рамно#о��омпле�-

с��«Кадастр»�(далі —�ПК�«Кадастр»),�я�а�ведеться�Департаментом�земельних�рес�рсів,�зо�ре-

ма�з�метою�ор#анізації�здійснення�земле�строю�та��онтролю�за�ви�ористанням�і�охороною�зе-

мель��ом�нальної�власності�при�проведенні�земле�строю;

об’є�т�земле�строю —�земельна�ділян�а,�щодо�я�ої�заці�авленій�особі�надано�дозвіл�на�роз-

роблення�до��ментації�із�земле�строю,�що�є�підставою�для�форм�вання�нової�земельної�ділян-

�и�або�на�підставі�я�ої�здійснюється�передача�(надання)�земельної�ділян�и�без�форм�вання�зе-

мельної�ділян�и�та�зміни�її�цільово#о�призначення;

приймальня�Київради�з�земельних�питань —�приймальня�Київсь�ої�місь�ої�ради,�відповідаль-

на�за�реєстрацію��лопотань�(заяв)�та�до��ментообі#�справ-�лопотань,��адастрових�справ�що-

до�отримання�дозволів�на�розроблення�до��ментації�із�земле�строю,�рішень�Київсь�ої�місь�ої

ради�щодо�передачі�земельних�діляно����власність�чи��орист�вання,�поновлення�чи�внесення

змін�до�до#оворів�оренди�земельних�діляно��та�інших�до��ментів���випад�ах,�встановлених�цим

Поряд�ом;

прое�т�земле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и —�вид�до��ментації�із�земле�ст-

рою,�я�а�розробляється���разі�форм�вання�нової�земельної�ділян�и�(�рім�поділ��та�об’єднан-

ня)�або�зміни�цільово#о�призначення�земельної�ділян�и�та�в�лючає:

— завдання�на�розроблення�прое�т��земле�строю;

— пояснювальн��запис��;

— �опію��лопотання�(заяви)�про�надання�дозвол��на�розроблення�прое�т��земле�строю�що-

до�відведення�земельної�ділян�и;

— дозвіл�Київсь�ої�місь�ої�ради�про�надання�дозвол��на�розроблення�прое�т��земле�строю

щодо�відведення�земельної�ділян�и;

— письмов��з#од��землевласни�а�(земле�орист�вача),�засвідчен��нотаріально�(��разі�ви��-

п��(вил�чення)�земельної�ділян�и�в�поряд��,�встановленом��за�онодавством),�або�рішення�с�-

д�;

— довід���з�державної�статистичної�звітності�про�наявність�земель�та�розподіл�їх�за�власни-

�ами�земель,�земле�орист�вачами,��#іддями;

— матеріали�#еодезичних�виш���вань�та�землевпорядно#о�прое�т�вання�(��разі�форм�ван-

ня�земельної�ділян�и);

— відомості�про�обчислення�площі�земельної�ділян�и�(��разі�форм�вання�земельної�ділян-

�и);

— �опії�правовстановлюючих�до��ментів�на�об’є�ти�нер�хомо#о�майна,�розташовані�на�зе-

мельній�ділянці�(за�наявності�та�их�об’є�тів);

— розрах�но��розмір��втрат�сільсь�о#осподарсь�о#о�та�лісо#осподарсь�о#о�виробництва�(�

випад�ах,�передбачених�за�оном);

— розрах�но��розмір��збит�ів�землевласни�ів�та�земле�орист�вачів�(��випад�ах,�передба-

чених�за�оном);

— а�т�приймання-передачі�межових�зна�ів�на�збері#ання�(��разі�форм�вання�земельної�ді-

лян�и);

— а�т�перенесення�в�нат�р��(на�місцевість)�меж�охоронних�зон,�зон�санітарної�охорони,�са-

нітарно-захисних�зон�і�зон�особливо#о�режим��ви�ористання�земель�за�їх�наявності�(��разі

форм�вання�земельної�ділян�и);

— перелі��обмежень���ви�ористанні�земельних�діляно�;

— ви�опіювання�з��адастрової��арти�(план�)�або�інші�#рафічні�матеріали,�на�я�их�зазначено

бажане�місце�розташ�вання�земельної�ділян�и�(��разі�форм�вання�земельної�ділян�и);

— �адастровий�план�земельної�ділян�и;

— матеріали�перенесення�меж�земельної�ділян�и�в�нат�р��(на�місцевість)�(��разі�форм�ван-

ня�земельної�ділян�и);

— матеріали�по#одження�прое�т��земле�строю;

реєстрація��лопотань�(заяв) —�реєстрація�приймальнею�Київради�з�земельних�питань��ло-

потань�про�по#одження�місця�розташ�вання�об’є�та,�про�надання�дозвол��на�розроблення�до-

��ментації�із�земле�строю�або�заяв�на�одержання�до��мента�дозвільно#о�хара�тер��в�ПК�«Ка-

дастр»�шляхом�внесення�до�ньо#о�відомостей�про�заці�авлен��особ�,�що�зверн�лась�з�відпо-

відним��лопотанням�(заявою),�про�місце�розташ�вання,�розміри�та�межі�об’є�та�земле�строю,

а�та�ож�присвоєння�та�ом���лопотанню�(заяві)�і�відповідній�справі-�лопотанню�або��адастро-

вій�справі�реєстраційно#о�номера�та�присвоєння�реєстраційно-облі�ово#о��од��об’є�та�земле-

�строю�в�ПК�«Кадастр»;

справа-�лопотання —�справа,�сформована�на�підставі��лопотання�заці�авленої�особи�про

надання�дозвол��на�розроблення�до��ментації�із�земле�строю,�містить�дозвіл�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�на�розроблення�до��ментації�із�земле�строю,�реєстраційний�номер�справи-�лопотан-

ня�є�одночасно�її�реєстраційним�номером���Департаменті�земельних�рес�рсів;

технічна�до��ментація�із�земле�строю�щодо�встановлення�меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі

(на�місцевості) —�вид�до��ментації�із�земле�строю,�я�а�с�ладається�з�те�стової�і�#рафічної�час-

тин�та�розробляється���разі�передачі�(надання)�в��орист�вання�(власність)�сформованої�зе-

мельної�ділян�и�без�зміни�її�меж�та�цільово#о�призначення,�я�а�зареєстрована�в�Державном�

земельном���адастрі,�але�право��ом�нальної�власності�територіальної�#ромади�міста�Києва�на

я���не�зареєстровано�в�Державном��реєстрі�речових�прав�на�нер�хоме�майно,�а�та�ож���разі

встановлення�(відновлення)�меж�земельної�ділян�и,�на�я�ій�розташований�житловий�б�дино�,

право�власності�на�я�ий�зареєстровано,�але�право�власності�(�орист�вання)�на�земельн��ді-

лян���не�зареєстровано;

технічна�до��ментація�із�земле�строю�щодо�встановлення�меж�частини�земельної�ділян�и,

на�я���поширюється�право�с�боренди,—�вид�до��ментації�із�земле�строю,�я�а�с�ладається�з

те�стової�і�#рафічної�частин�та�розробляється�з�метою�передачі�орендарем�частини�земельної

ділян�и�в�с�боренд�,�а�та�ож���встановлених�цим�Поряд�ом�випад�ах�з�метою�одержання�орен-

дарем�з#оди�Київсь�ої�місь�ої�ради�на�передач��частини�земельної�ділян�и�в�с�боренд��іншій

особі�та�визначає�встановлення�меж�частини�земельної�ділян�и,�на�я���поширюється�право

с�боренди,�відомості�про�я�і�відповідно�до�За�он��У�раїни�«Про�Державний�земельний��а-

дастр»�підля#ають�реєстрації�в�Державном��земельном���адастрі�до�здійснення�державної�ре-

єстрації�права�с�боренди�в�Державном��реєстрі�речових�прав�на�нер�хоме�майно�відповідно

до�За�он��У�раїни�«Про�державн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�хоме�майно�та�їх�обтяжень»

та�в�лючає:

— пояснювальн��запис��;

— технічне�завдання�на�с�ладання�до��ментації,�затверджене�замовни�ом�до��ментації;

— �адастровий�план�земельної�ділян�и�із�зазначенням�меж�частини�земельної�ділян�и,�на

я���поширюються�права�с�боренди,�сервіт�т�;

— матеріали�польових�#еодезичних�робіт;

— �опії�до��ментів,�що�є�підставою�для�вини�нення�прав�с�боренди,�сервіт�т�;

технічна�до��ментація�із�земле�строю�щодо�поділ��та�об’єднання�земельних�діляно� —�вид

до��ментації�із�земле�строю,�я�а�с�ладається�з�те�стової�і�#рафічної�частин�та�розробляється

��разі�форм�вання�нової�земельної�ділян�и�шляхом�поділ��чи�об’єднання�земле�орист�вачем

раніше�сформованих�земельних�діляно�,�що�переб�вають�в�йо#о��орист�ванні,�без�зміни�їх�ці-

льово#о�призначення�та�в�лючає:

— пояснювальн��запис��;

— технічне�завдання�на�с�ладання�до��ментації,�затверджене�замовни�ом�до��ментації;

— �адастрові�плани�земельних�діляно�,�я�і�об’єдн�ються�в�одн��земельн��ділян��,�або�час-

тини�земельної�ділян�и,�я�а�виділяється�в�о�рем��земельн��ділян��;

— матеріали�польових�#еодезичних�робіт;

— а�т�приймання-передачі�межових�зна�ів�на�збері#ання�при�поділі�земельної�ділян�и�по�ме-

жі�поділ�;
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— перелі��обтяжень�прав�на�земельн��ділян��,�обмежень�на�її�ви�ористання�та�наявні�земель-

ні�сервіт�ти;

нотаріально�посвідчена�з#ода�на�поділ�чи�об’єднання�земельної�ділян�и�заставодержателів,

�орист�вачів�земельної�ділян�и�(��разі�переб�вання�земельної�ділян�и�в�заставі,��орист�ванні);

— з#од��власни�а�земельної�ділян�и�на�поділ�чи�об’єднання�земельних�діляно���орист�вачем

(�рім�випад�ів�поділ��земельної�ділян�и���зв’яз���з�наб�ттям�права�власності�на�житловий�б�-

дино�,�розташований�на�ній);

технічне�забезпечення�ПК�«Кадастр» —�технічне�і�техноло#ічне�с�проводження�ПК�«Кадастр»,

в�том��числі�перевір�а�еле�тронно#о�файла�на�відповідність�до��ментації�із�земле�строю�в�па-

перовій�формі�даним�місь�о#о�земельно#о��адастр�,�а�та�ож�форм�вання�інформації�в�еле�-

тронном��ви#ляді�з�метою�в�лючення�до�місь�о#о�земельно#о��адастр��для�ор#анізації�і�здійс-

нення��онтролю�за�ви�ористанням�та�охороною�земель��ом�нальної�власності�при�проведенні

земле�строю,�під#отов�а�та�видача�витя#ів�з�місь�о#о�земельно#о��адастр�;

форм�вання�земельної�ділян�и —�визначення�на�підставі�прое�т��земле�строю�щодо�відве-

дення�земельної�ділян�и�або�технічної�до��ментації�із�земле�строю�щодо�поділ��(об’єднання)�зе-

мельних�діляно��площі,�меж�та�цільово#о�призначення�(�рім�поділ��чи�об’єднання),�правово#о

режим�,�в�том��числі�видів�її�ви�ористання�і�обмежень���ви�ористанні�земельної�ділян�и�та�здійс-

нення�її�державної�реєстрації;

цільове�призначення�земельної�ділян�и —�віднесення�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�про

передач��земельної�ділян�и���власність�чи��орист�вання�та�ої�земельної�ділян�и�до�тієї�чи�іншої

�ате#орії�земель,�визначеної�на�підставі�до��ментації�із�земле�строю���встановленом��за�оно-

давством�поряд���з�метою�ви�ористання�земельної�ділян�и�за�її�призначенням.

Стаття�2.�Завдання�та�сфера�дії�Поряд���передачі�(надання)�земельних�діляно�����о-

рист�вання�або���власність�із�земель��ом�нальної�власності�в�місті�Києві

1.�Порядо��передачі�(надання)�земельних�діляно�����орист�вання�або���власність�із�земель��о-

м�нальної�власності�в�місті�Києві�(далі —�Порядо�)�з�метою�вирішення�питань�реалізації�права

на�землю�фізичними�та�юридичними�особами�визначає�за#альні�положення�і�встановлює�осо-

бливості�та�процед�р��надання�в�постійне��орист�вання,�передачі�в�оренд��та���власність�зе-

мельних�діляно��із�земель��ом�нальної�власності�територіальної�#ромади�міста�Києва,�проце-

д�р��поділ��чи�об’єднання�земельних�діляно���ом�нальної�власності,�передачі�в�с�боренд��та

поновлення�до#оворів�оренди�земельних�діляно���ом�нальної�власності,�а�та�ож�визначає�за-

сади�ор#анізації�здійснення�земле�строю,�ор#анізації�і�здійснення��онтролю�за�ви�ористанням

та�охороною�земель��ом�нальної�власності�при�проведенні�земле�строю,��оординації�діяльно-

сті�місцевих�ор#анів�земельних�рес�рсів.

2.�Цей�Порядо��розроблено�відповідно�до�вимо#�Констит�ції�У�раїни,�Земельно#о��оде�с��У�ра-

їни,�Лісово#о��оде�с��У�раїни,�Водно#о��оде�с��У�раїни,�за�онів�У�раїни�«Про�оренд��землі»,�«Про

Державний�земельний��адастр»,�«Про�внесення�змін�до�дея�их�за�онодавчих�а�тів�У�раїни�що-

до�розмеж�вання�земель�державної�та��ом�нальної�власності»,�«Про�земле�стрій»,�«Про�оцін��

земель»,�«Про�державн��е�спертиз��землевпорядної�до��ментації»,�«Про�державн��реєстрацію

речових�прав�на�нер�хоме�майно�та�їх�обтяжень»,�«Про�ре#�лювання�містоб�дівної�діяльності»,�«Про

внесення�змін�до�За�он��У�раїни�«Про�державн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�хоме�майно�та

їх�обмежень»�та�інших�за�онодавчих�а�тів�У�раїни»,�«Про�внесення�змін�до�дея�их�за�онодавчих

а�тів�У�раїни�щодо�дере#�ляції�#осподарсь�ої�діяльності�з�проведення�робіт�із�земле�строю�та�зем-

леоціночних�робіт»,�«Про�внесення�змін�до�дея�их�за�онодавчих�а�тів�У�раїни�щодо�вдос�онален-

ня�процед�ри�відведення�земельних�діляно��та�зміни�їх�цільово#о�призначення»,�«Про�відч�жен-

ня�земельних�діляно�,�інших�об’є�тів�нер�хомо#о�майна,�що�на�них�розміщені,�я�і�переб�вають

��приватній�власності,�для�с�спільних�потреб�чи�з�мотивів�с�спільної�необхідності»,�«Про�пере-

дач��об’є�тів�права�державної�та��ом�нальної�власності»,�«Про�дозвільн��систем����сфері�#оспо-

дарсь�ої�діяльності»,�«Про�Перелі��до��ментів�дозвільно#о�хара�тер����сфері�#осподарсь�ої�ді-

яльності»,�«Про�адміністративні�посл�#и»,�«Про�захист�персональних�даних»,�«Про�столицю�У�ра-

їни —�місто-#ерой�Київ»,�«Про�місцеве�самовряд�вання�в�У�раїні».

3.�Дія�цьо#о�Поряд���поширюється�на�випад�и�надання�(передачі)�Київсь�ою�місь�ою�радою

земельних�діляно��із�земель��ом�нальної�власності:

а)�в�постійне��орист�вання:

підприємствам,��становам�та�ор#анізаціям,�що�належать�до��ом�нальної�власності,�а�та�ож

підприємствам,��становам�та�ор#анізаціям,�що�належать�до�державної�власності,�з�одночасною

передачею�земельних�діляно���ом�нальної�власності���державн��власність;

#ромадсь�им�ор#анізаціям�інвалідів�У�раїни,�їх�підприємствам�(об’єднанням),��становам�та

ор#анізаціям;

релі#ійним�ор#анізаціям�У�раїни,�стат�ти�(положення)�я�их�зареєстровано���встановленом�

за�оном�поряд��,�ви�лючно�для�б�дівництва�і�обсл�#ов�вання���льтових�та�інших�б�дівель,�не-

обхідних�для�забезпечення�їхньої�діяльності;

п�блічном��а�ціонерном��товариств��залізнично#о�транспорт��за#ально#о��орист�вання,��т-

вореном��відповідно�до�За�он��У�раїни�«Про�особливості��творення�п�блічно#о�а�ціонерно#о

товариства�залізнично#о�транспорт��за#ально#о��орист�вання»;

підприємствам,��становам�і�ор#анізаціям,�я�і�здійснюють��правління�ба#ато�вартирними�жит-

ловими�б�дин�ами�та�належними�до�них�б�дівлями�і�спор�дами�державної�або��ом�нальної

власності;

іншим�с�б’є�там�земельних�відносин���випад�ах,�встановлених�за�оном;

б)�в�оренд��без�проведення�земельних�тор#ів���разі:

розташ�вання�на�земельних�ділян�ах�об’є�тів�нер�хомо#о�майна�(б�дівель,�спор�д),�що�пе-

реб�вають���власності�фізичних�або�юридичних�осіб;

ви�ористання�земельних�діляно��для�потреб,�пов’язаних�з��орист�ванням�надрами,�та�спе-

ціально#о�водо�орист�вання�відповідно�до�отриманих�спеціальних�дозволів�(ліцензій);

ви�ористання�релі#ійними�ор#анізаціями,�я�і�ле#алізовані�в�У�раїні,�земельних�діляно��під

��льтовими�б�дівлями;

б�дівництва�об’є�тів,�що�в�повном��обсязі�здійснюється�за��ошти�державно#о�та�місцевих

бюджетів;

надання�земельних�діляно��державним�та��ом�нальним�підприємствам,�бюджетним��стано-

вам,�а�та�ож�#осподарсь�им�товариствам,���стат�тном���апіталі�я�их�державна�або��ом�наль-

на�част�а�а�цій�(часто�,�паїв)�перевищ�є�60�відсот�ів;

надання�земельних�діляно��підприємствам,��становам�і�#ромадсь�им�ор#анізаціям���сфері���ль-

т�ри�і�мистецтв�(��том��числі�національним�творчим�спіл�ам�та�їхнім�членам)�під�творчі�майстерні;

надання�земельних�діляно��в�оренд��для�ре�онстр��ції��варталів�застарілої�заб�дови,�для�б�-

дівництва�соціально#о�та�дост�пно#о�житла,�я�що��он��рс�на�йо#о�б�дівництво�вже�проведено;

розміщення�іноземних�дипломатичних�представництв�та��онс�льсь�их��станов,�представ-

ництв�міжнародних�ор#анізацій�з#ідно�з�міжнародними�до#оворами�У�раїни;

надання�земельної�ділян�и,�ви��пленої�для�с�спільних�потреб�чи�прим�сово�відч�женої�з�мо-

тивів�с�спільної�необхідності,�для�забезпечення�та�их�потреб;

надання�земельних�діляно��для�потреб�приватно#о�партнера�в�рам�ах�державно-приватно#о

партнерства�відповідно�до�за�он�;

надання�земельної�ділян�и�замість�(взамін)�ви��пленої�для�с�спільних�потреб�чи�прим�сово

відч�женої�з�мотивів�с�спільної�необхідності�та�повернення�та�ої�земельної�ділян�и��олишньо-

м��власни���чи�йо#о�спад�оємцю�(правонаст�пни��),���разі�я�що�та�а�потреба�відпала;

б�дівництва,�обсл�#ов�вання�та�ремонт��об’є�тів�інженерної,�транспортної,�енер#етичної�ін-

фрастр��т�ри,�об’є�тів�зв’яз���та�дорожньо#о�#осподарства�(�рім�об’є�тів�дорожньо#о�сервіс�);

створення�озеленених�територій�за#ально#о��орист�вання;

б�дівництва�об’є�тів�забезпечення�життєдіяльності�населених�п�н�тів�(сміттєпереробних�об’є�-

тів,�очисних�спор�д,��отелень,��ладовищ,�протиерозійних,�протизс�вних�і�протиселевих�спор�д);

передачі�#ромадянам�земельних�діляно��для�ведення�садівництва,�б�дівництва�та�обсл�#о-

в�вання�житлово#о�б�дин��,�#осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�(присадибна�ділян�а),�індивід�-

ально#о�дачно#о�б�дівництва,�б�дівництва�індивід�альних�#аражів;

надання�земельних�діляно��особам�взамін�тих,�що�б�ли�ви��плені�(прим�сово�відч�жені)�для

с�спільних�потреб�чи�з�мотивів�с�спільної�необхідності�за�рішенням�ор#анів�державної�влади

та�ор#анів�місцево#о�самовряд�вання;

розміщення�інфрастр��т�ри�оптових�рин�ів�сільсь�о#осподарсь�ої�прод��ції;

поновлення�до#оворів�оренди�землі;

ви�ористання�земельних�діляно��для�здійснення��онцесійної�діяльності;

передачі�в�оренд�,��онцесію�майнових��омпле�сів�або�нер�хомо#о�майна,�розташовано#о

на�земельних�ділян�ах��ом�нальної�власності;

надання�в�оренд��земельних�діляно��інд�стріальних�пар�ів��ерівним��омпаніям�цих�інд�стрі-

альних�пар�ів;

в�інших�випад�ах,�визначених�за�оном;

в)�безоплатно���власність�#ромадянам,�а�та�ож���разі�приватизації�земельних�діляно�,�я�і

переб�вають����орист�ванні�#ромадян,�для:

б�дівництва�та�обсл�#ов�вання�житлових�б�дин�ів,�#осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�(приса-

дибні�ділян�и);

б�дівництва�індивід�альних�#аражів;�індивід�ально#о�дачно#о�б�дівництва;�ведення�садівниц-

тва;

#)�безоплатно���власність�юридичним�особам:

житлово-б�дівельним�(житловим)�та�#аражно-б�дівельним��ооперативам�для�житлово#о�і�#а-

ражно#о�б�дівництва;

садівниць�им�товариствам�земель�за#ально#о��орист�вання�(земельні�ділян�и,�зайняті�захис-

ними�см�#ами,�доро#ами,�проїздами,�б�дівлями�і�спор�дами�та.�іншими�об’є�тами�за#ально#о

�орист�вання);

дачним��ооперативам�земель�за#ально#о��орист�вання�(земельні�ділян�и,�зайняті�захисни-

ми�см�#ами,�доро#ами,�проїздами,�б�дівлями�і�спор�дами�за#ально#о��орист�вання);

об’єднанням�співвласни�ів�ба#ато�вартирних�б�дин�ів�для�е�спл�атації�і�обсл�#ов�вання�роз-

ташованих�на�земельних�ділян�ах�ба#ато�вартирних�житлових�б�дин�ів,�а�та�ож�б�дівель,�спо-

р�д�та�приб�дин�ової�території,�що�належать�їм;

в�інших�випад�ах,�визначених�за�онодавством.

4.�Земельні�ділян�и,�на�я�их�розташовані�б�дівлі,�спор�ди,�інші�об’є�ти�нер�хомо#о�майна,

що�переб�вають����ом�нальній�власності,�передаються�підприємствам,��становам�та�ор#ані-

заціям,�що�належать�до��ом�нальної�власності,�лише�на�праві�постійно#о��орист�вання,�я�що

інше�не�передбачено�за�онодавством.

Земельні�ділян�и,�на�я�их�розташовані�б�дівлі,�спор�ди,�інші�об’є�ти�нер�хомо#о�майна,�пе-

редані�з��ом�нальної�власності�до�державної�власності,�передаються�підприємствам,��стано-

вам�та�ор#анізаціям,�що�належать�до�державної�власності,�на�праві�постійно#о��орист�вання�з

одночасною�передачею�земельної�ділян�и��ом�нальної�власності���державн��власність,�я�що

інше�не�передбачено�за�онодавством.

5.�Клопотання�про�по#одження�місця�розташ�вання�об’є�та,�про�надання�дозвол��на�роз-

роблення�до��ментації�із�земле�строю�(прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и�або�технічної�до��ментації�із�земле�строю�щодо�встановлення�меж�земельної�ділян�и�в

нат�рі�(на�місцевості),��рім��лопотань�#ромадян�щодо�передачі�земельних�діляно��в�оренд�

або�безоплатно���власність���межах�норм�безоплатної�передачі�(приватизації)�земельних�діля-

но�,�я�що�інше�не�передбачено�цим�Поряд�ом,�подаються�до�Київсь�ої�місь�ої�ради�через

приймальню�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�земельних�питань�(далі —�приймальня�Київради�з�земель-

них�питань).

6.�Реєстрацію��лопотань,�зазначених���частині�п’ятій�цієї�статті�та���інших�встановлених�цим

Поряд�ом�випад�ах,�форм�вання�відповідних�справ-�лопотань�та�реєстрацію�їх�передачі�до

Київсь�ої�місь�ої�ради�приймальня�Київради�з�земельних�питань�здійснює�за�допомо#ою�тех-

нічних�засобів�ПК�«Кадастр»�та�забезпеч�є�їх�одночасне�оприлюднення�на�офіційном��веб-�сай-

ті�Київради�(www.kmr.gov.ua).

7.�Матеріально-технічне�забезпечення�приймальні�Київради�з�земельних�питань�по�ладає-

ться�на�Департамент�земельних�рес�рсів.

8.�Технічне�забезпечення�ПК�«Кадастр»�здійснює��ом�нальне�підприємство,�підпоряд�ова-

не�Департамент��земельних�рес�рсів.

9.�Заяви�с�б’є�тів�#осподарювання�на�одержання�до��ментів�дозвільно#о�хара�тер��(рішен-

ня�Київсь�ої�місь�ої�ради�про�передач����власність,�надання���постійне��орист�вання�або�в

оренд��земельних�діляно�)�подаються�до�Київсь�ої�місь�ої�ради�за�формою,�встановленою�Ка-

бінетом�Міністрів�У�раїни,�через�дозвільний�центр,�я�ий�є�с�ладовою�частиною�центр��надан-

ня�адміністративних�посл�#�(далі —�Дозвільний�центр).

10.�Дозвільний�центр���день�реєстрації�заяви�на�одержання�до��ментів�дозвільно#о�хара�-

тер��або�протя#ом�наст�пно#о�робочо#о�дня�передає�заяв��з�доданими�до�неї�до��ментами�до

приймальні�Київради�з�земельних�питань.

11.�Режим�заб�дови�територій,�визначених�для�містоб�дівних�потреб,�встановлюється���#е-

неральном��плані�міста,�планах�зон�вання�та�детальних�планах�територій.

12.�Режим�заб�дови�територій,�визначених�для�містоб�дівних�потреб,�обов’яз�овий�для�вра-

х�вання�під�час�розроблення�до��ментації�із�земле�строю.

13.�Зміна�цільово#о�призначення�земельної�ділян�и,�я�а�не�відповідає�план��зон�вання�те-

риторії�та/або�детальном��план��території,�забороняється,�я�що�інше�не�передбачено�за�оно-

давством.

14.�У�разі�відс�тності�план��зон�вання�або�детально#о�план��території,�затверджено#о�від-

повідно�до�вимо#�За�он��У�раїни�«Про�ре#�лювання�містоб�дівної�діяльності»,�передача�(на-

дання)�земельних�діляно��із�земель��ом�нальної�власності���власність�чи��орист�вання�фізич-

ним�та�юридичним�особам�для�містоб�дівних�потреб�забороняється,�я�що�інше�не�передба-

чено�за�онодавством.

15.�У�разі�наб�ття�заці�авленою�особою�права�власності�на�житловий�б�дино�,�б�дівлю�або

спор�д�,�розміщені�на�земельній�ділянці,�я�а�переб�ває�в��орист�ванні�іншої�особи,�оформлен-

ня�прав�на�відповідн��земельн��ділян���здійснюється�з��рах�ванням�положень�статей�79-1,

116,�120�Земельно#о��оде�с��У�раїни.

Стаття�3.�Підстави�для�передачі�(надання)�земельних�діляно�����орист�вання

1.�Передача�земельних�діляно��в�оренд��або�надання�їх���постійне��орист�вання�здійснюєть-

ся�відповідно�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради,�я�е�приймається�на�підставі�відповідної�до��-



ментації�із�земле�строю,��рім�випад�ів,��оли�відповідно�до�за�онодавства�та�цьо#о�Поряд���пе-

редача�в�оренд��або�надання���постійне��орист�вання�земельної�ділян�и�здійснюється�без�с�ла-

дання�до��ментації�із�земле�строю.

2.�Передача�земельних�діляно��в�оренд��або�надання�їх���постійне��орист�вання�на�підставі

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и�здійснюється���разі�форм�вання�но-

вої�земельної�ділян�и�(�рім�поділ��та�об’єднання)�або�передачі�(надання)�земельної�ділян�и�із

зміною�її�цільово#о�призначення.

3.�Передача�земельних�діляно��в�оренд��або�надання�їх���постійне��орист�вання�на�підставі

технічної�до��ментації�із�земле�строю�щодо�встановлення�меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на

місцевості)�здійснюється���разі�передачі�(надання)�в��орист�вання�сформованої�земельної�ді-

лян�и�без�зміни�її�меж�та�цільово#о�призначення,�я�а�зареєстрована�в�Державном��земельно-

м���адастрі�відповідно�до�За�он��У�раїни�«Про�Державний�земельний��адастр»,�в�том��числі

шляхом�перенесення�до�Державно#о�земельно#о��адастр��відомостей�про�земельн��ділян���з

�ни#�записів�реєстрації�державних�а�тів�на�право�власності�на�землю,�на�право�постійно#о��о-

рист�вання�землею�та�до#оворів�оренди�землі,�але�право��ом�нальної�власності�територіаль-

ної�#ромади�міста�Києва�на�я���не�зареєстровано���Державном��реєстрі�речових�прав�на�нер�-

хоме�майно�відповідно�до�За�он��У�раїни�«Про�державн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�хо-

ме�майно�та�їх�обтяжень.

4.�Передача�земельних�діляно��в�оренд��із�внесенням�змін�до�до#оворів�оренди�земельних

діляно��або�надання�їх���постійне��орист�вання�на�підставі�технічної�до��ментації�із�земле�ст-

рою�щодо�поділ��чи�об’єднання�земельних�діляно��здійснюється���разі�форм�вання�нових�зе-

мельних�діляно��шляхом�поділ��та/або�об’єднання�земле�орист�вачем�раніше�сформованих

земельних�діляно�,�я�і�переб�вають�в�йо#о��орист�ванні.

5.�Без�с�ладення�до��ментації�із�земле�строю�здійснюється�передача�в�оренд��(��власність)

або�надання���постійне��орист�вання�земельної�ділян�и�без�зміни�її�меж�та�цільово#о�призна-
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чення,�я�а�зареєстрована�в�Державном��земельном���адастрі�відповідно�до�За�он��У�раїни�«Про

Державний�земельний��адастр»�та�право��ом�нальної�власності�територіальної�#ромади�міс-

та�Києва�на�я���зареєстровано���Державном��реєстрі�речових�прав�на�нер�хоме�майно�від-

повідно�до�За�он��У�раїни�«Про�державн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�хоме�майно�та�їх

обтяжень».

6.�Передача�орендарем�частини�земельної�ділян�и�в�с�боренд��здійснюється�на�підставі

технічної�до��ментації�із�земле�строю�щодо�встановлення�меж�частини�земельної�ділян�и,�на

я���поширюється�право�с�боренди,�а���разі�я�що�в�с�боренд��передається�вся�земельна�ді-

лян�а,�та�а�технічна�до��ментація�не�розробляється.

7.�Прое�т�земле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и,�технічна�до��ментація�із�зем-

ле�строю�щодо�встановлення�меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)�для�її�передачі�в

оренд��(��власність)�або�надання�її�в�постійне��орист�вання�розробляється�на�підставі�дозво-

л��Київсь�ої�місь�ої�ради�на�розроблення�до��ментації�із�земле�строю,��рім�випад�ів,��оли

відповідно�до�за�онодавства�та�цьо#о�Поряд���особа,�заці�авлена�в�одержанні�земельної�ді-

лян�и����орист�вання�або���власність,�наб�ває�право�замовити�розроблення�відповідної�до-

��ментації�без�надання�дозвол��на�її�розроблення.

8.�Технічна�до��ментація�із�земле�строю�щодо�поділ��чи�об’єднання�земельних�діляно��роз-

робляється�на�підставі�з#оди�(дозвол�)�Київсь�ої�місь�ої�ради�на�поділ�чи�об’єднання�земель-

них�діляно�.

9.�На�розроблення�технічної�до��ментації�із�земле�строю�щодо�встановлення�меж�частини

земельної�ділян�и,�на�я���поширюється�право�с�боренди,�дозвіл�Київсь�ої�місь�ої�ради�не�ви-

ма#ається.

Стаття�4.�Підстави�для�безоплатної�передачі�земельних�діляно����власність�юри-

дичним�особам�або�
ромадянам

Продовження
в
наст�пном�
номері

ÇÀßÂÀ ÏÐÎ ÍÀÌ²ÐÈ
1. Çàìîâíèê: ÊÏ “ÆÈÒËÎ²ÍÂÅÑÒÁÓÄ-ÓÊÁ”.
Ïîøòîâà òà åëåêòðîííà àäðåñà: 01034, ì. Êè¿â, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 42.
2. Ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ ìàéäàí÷èê³â (òðàñ) áóä³âíèöòâà (âàð³àíòè): Óêðà¿íà,

ì. Êè¿â, Ïîä³ëüñüêèé ðàéîí, âóë. Êîñòÿíòèí³âñüêà, 26.
3. Õàðàêòåðèñòèêà ä³ÿëüíîñò³ îá’ºêòó: ïîêàç ê³íîô³ëüì³â.
Òåõí³÷í³ ³ òåõíîëîã³÷í³ äàí³: ðåêîíñòðóêö³ÿ áóä³âë³ ö³ë³ñíîãî ìàéíîâîãî êîìïëåêñó

“Ê³íîòåàòð “Æîâòåíü” íà âóë. Êîñòÿíòèí³âñüê³é, 26 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.
4.Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà íåîáõ³äí³ñòü ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³: ðåêîíñòðóêö³ÿ áóä³âë³

ö³ë³ñíîãî ìàéíîâîãî êîìïëåêñó “Ê³íîòåàòð “Æîâòåíü” ï³ñëÿ ïîæåæ³.
5. Ïîòðåáà â ðåñóðñàõ ïðè áóä³âíèöòâ³ òà åêñïëóàòàö³¿:
çåìåëüíèõ — â³äñóòíÿ
ñèðîâèííèõ — â³äñóòíÿ. Ïðè áóä³âíèöòâ³ âèçíà÷àºòüñÿ ïðîåêòîì
åíåðãåòè÷íèõ (ïàëèâî, åëåêòðîåíåðã³ÿ,òåïëî) — åëåêòðîåíåðã³ÿ 330 òèñ. êÂò*ãîä,

òåïëî — 531,79 Ãêàë
âîäíèõ — 8,72 ì3/äîáó
òðóäîâèõ — 35 ëþäåé
6.Òðàíñïîðòíå çàáåçïå÷åííÿ (ïðè áóä³âíèöòâ³ é åêñïëóàòàö³¿) ïðè áóä³âíèöòâ³

çã³äíî ç äîãîâîðîì ï³äðÿäó, ïðè åêñïëóàòàö³¿ — â³äñóòíº.
7. Åêîëîã³÷í³ òà ³íø³ îáìåæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà âàð³àíòàìè â³äñóòí³
8. Íåîáõ³äíà åêîëîã³÷íà-³íæåíåðíà ï³äãîòîâêà òà çàõèñò òåðèòîð³¿ çà âàð³àíòàìè:

ïðîâåäåííÿ ³íæåíåðíî-ãåîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü
9. Ìîæëèâ³ âïëèâè ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ïðè áóä³âíèöòâ³ ³ åêñïëóàòàö³¿) íà

îòî÷óþ÷å ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå:
íà ïîâ³òðÿíå ñåðåäîâèùå íåçíà÷íèé
íà âîäíå ñåðåäîâèùå â³äñóòí³é
íà ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé ñâ³ò, çàïîâ³äí³ îá’ºêòè â³äñóòí³é
íà ãðóíò â³äñóòí³é
íà ñîö³àëüíå äîâê³ëëÿ ðåêîíñòðóêö³ÿ îá’ºêòà äîçâîëèòü â³äíîâèòè éîãî ïåðâîçäàííèé

ñòàí òà ïðîäîâæèòè éîãî åêñïëóàòàö³þ
îòî÷óþ÷å òåõíîãåííå ñåðåäîâèùå â³äñóòí³é
10. Â³äõîäè âèðîáíèöòâà ³ ìîæëèâ³ñòü ¿õ ïîâòîðíîãî âèêîðèñòàííÿ, óòèë³çàö³¿,

çíåøêîäæåííÿ àáî áåçïå÷íîãî ïîõîâàííÿ ëþì³íåñöåíòí³ ëàìïè,ÒÁÂ. Â³äõîäè â
ïðîöåñ³ åêñïëóàòàö³¿ áóäóòü óòèë³çîâàí³ çã³äíî ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè

11. Îáñÿã âèêîíàííÿ ÎÂÍÑ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÄÁÍ À.2.2-1-2003 ç³ çì³íàìè
12. Ó÷àñòü ãðîìàäñüêîñò³ ïóáë³êàö³ÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çàÿâè ïðî

íàì³ðè.
Äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè ÎÂÍÑ ãðîìàäñüê³ñòü ìîæå çâåðòàòèñÿ äî

ÊÏ “ÆÈÒËÎ²ÍÂÅÑÒÁÓÄ-ÓÊÁ”, ÿêå çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: 01034, ì. Êè¿â,
âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 42.

Ïðîòÿãîì 30 äí³â ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ çàÿâè ïðî íàì³ðè ãðîìàäñüê³ñòü ìîæå
íàïðàâëÿòè çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ çàìîâíèêó.

Ï³äïðèºìñòâî ÏðÀÒ“Ê³áåð”,ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: 04655,ì.Êè¿â,âóë.Íîâîêîñòÿíòèí³âñüêà,
4à, ìàº íàì³ðè îòðèìàòè äîçâ³ë íà âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ.

Â äàíèé ÷àñ ï³äïðèºìñòâî ïðàöþº íå íà ïîâíó ïîòóæí³ñòü òà çàéìàºòüñÿ âèðîáíèöòâîì
çàë³çîáåòîííèõ âèðîá³â. Çàãàëüíèé âèêèä çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â³ä óñ³õ äæåðåë âèêèä³â
(â òîì ÷èñë³ íåîðãàí³çîâàíèõ) ñòàíîâèòü: 1,5 ò/ð³ê.

Çâåðòàòèñü çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, 04205, Îáîëîíñüêèé ðàéîí, âóë. Ì. Òèìîøåíêî, 16,
òåë. 417-70-77.

Âòðà÷åíèé äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ
ä³ëÿíêîþ ñåð³ÿ ßß ¹9080624, âèäàíèé 07.12.2004 ð. Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ
íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ â³ä 27.05.2004 ð. ¹ 280/1490 íà ³ì’ÿ Äî÷³ðíüîãî ï³äïðèºìñòâà
“Êè¿âñüêå äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî “²ÇÓÌÐÓÄ” (ì. Êè¿â, âóë. Ñ³ì’¿ Ñîñí³íèõ, 11),
âàæàòè íåä³éñíèì.

Ì³í³ñòåðñòâî ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó áóä³âíèöòâà òà æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè
îãîëîøóº ç 01.04.2015 êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä

Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî îñíîâíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ’ÿçê³â, ðîçì³ðó òà óìîâ îïëàòè ïðàö³ íàäàºòüñÿ Óïðàâë³ííÿì
ðîáîòè ç ïåðñîíàëîì Ì³í³ñòåðñòâà.

Ïåðåë³ê äîêóìåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ðîçì³ùåíî íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ Ì³íðåã³îíó http://www.minregion.gov.ua/ ó
ðîçä³ë³ “Êàäðîâà ïîë³òèêà” ï³äðîçä³ë³ “Âàêàíñ³¿”.

Äîêóìåíòè ïîäàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30-òè êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä â
àïàðàò³ Ì³í³ñòåðñòâà çà àäðåñîþ: 01601, ì. Êè¿â, âóë. Âåëèêà Æèòîìèðñüêà, 9, ê³ìí. 320 (ïí- ÷ò ç 16.00 äî 17.30, ïò ç 15.00
äî 16.30).

Äîâ³äêè çà òåëåôîíîì 284-06-37.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ
(ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯)

Äåïàðòàìåíòîì êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàïðîïîíîâàíî òàê³
óìîâè îðåíäè îá’ºêòà:

- çáåðåæåííÿ ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ îá’ºêòà (âèêîðèñòàííÿ äëÿ ïðîâåäåííÿ êîíöåðò³â, âèñòàâ,òâîð÷èõ ôåñòèâàë³â òà ³íøèõ êóëüòóðíî-ìèñòåöüêèõ
çàõîä³â äëÿ øèðîêèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ) òà ïîêðàùåííÿ éîãî òåõí³÷íèõ ìîæëèâîñòåé;

- çàáåçïå÷åííÿ ìîæëèâîñòåé çðó÷íîãî äîñòóïó (â³äâ³äóâàííÿ) ãëÿäà÷³â äî îá’ºêòà: óïîðÿäêóâàííÿ òà áëàãîóñòð³é àâòîìîá³ëüíèõ ïàðê³íã³â
òà áåçïå÷íèõ ï³øîõ³äíèõ ïðîõîä³â;

- çàáåçïå÷èòè íåîáõ³äí³ óìîâè åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà ç âðàõóâàííÿì çáåðåæåííÿ ï³äï³ðíî¿ ñò³íêè “Çåëåíîãî òåàòðó”, ùî º îá’ºêòîì ³ñòîðè÷íî¿
ïàì’ÿòêè;

- çàáåçïå÷åííÿ ïðîâåäåííÿ ðåìîíòíî-â³äíîâëþâàëüíèõ ðîá³ò íà îá’ºêò³ ç ìåòîþ ïðèâåäåííÿ éîãî â íàëåæíèé ñòàí.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà
àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà,
êàá. 524, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 202-61-77.

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(þðèäè÷íà àäðåñà,

êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá’ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñòèêà
Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà,
êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà
çàÿâíèêîì ìåòà
âèêîðèñòàííÿ
ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè,
çàïðîïîíîâàíèé

çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ïëàòà çà

1 êâ. ì, ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷-
íî¿ îðåíäíî¿

ïëàòè, ãðí

1

Öåíòðàëüíèé ïàðê
êóëüòóðè ³ â³äïî÷èíêó

ì. Êèºâà 
(01001, Âîëîäèìèð-

ñüêèé óçâ³ç, 2,
278-02-69)

êîìïëåêñ áóä³-
âåëü òà ñïîðóä
“Çåëåíèé òåàòð”

Ïàðêîâà Äîðîãà
¹2

2205,80

Îðãàí³çàö³ÿ êîí-
öåðò³â òà ³íøî¿

âèäîâèùíî-ðîç-
âàæàëüíî¿ ä³ÿëü-

íîñò³

Ñòàíîì íà 01.03.2015

10 ðîê³â
Îá’ºêò îðåíäè âè-

êîðèñòîâóºòüñÿ ç

15 êâ³òíÿ ïî 15

æîâòíÿ

139,8 308375
Îðåíäíà ïëàòà

íàðàõîâóºòüñÿ çà

ïåð³îä âèêîðèñ-

òàííÿ îá’ºêòà

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

¹
ç/ï

Íàçâà
ñòðóêòóð-
íîãî ï³ä-
ðîçä³ëó

Âàêàíòíà ïîñàäà Êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàò³â íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä

1.

Äåïàðòà-
ìåíò ç ïè-
òàíü ðåã³î-
íàëüíîãî
ðîçâèòêó

äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó (1 øòàòíà
îäèíèöÿ)

Âèùà îñâ³òà â³äïîâ³äíîãî ïðîôåñ³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³é-
íèì ð³âíåì ìàã³ñòðà, ñïåö³àë³ñòà.

Ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì ó äåðæàâí³é ñëóæá³ íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ ÷è íà êåð³âíèõ
ïîñàäàõ â ³íøèõ ñôåðàõ óïðàâë³ííÿ íå ìåíøå 5 ðîê³â ïðè íåîáõ³äíîñò³, âèõîäÿ÷è ³ç
âèêîíàííÿ ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëîì îñíîâíèõ çàâäàíü òà ôóíêö³é.

Äîñâ³ä ðîáîòè ó ñôåð³ äåðæàâíî¿ ðåã³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè.
Ï³ñëÿäèïëîìíà îñâ³òà ó ñôåð³ óïðàâë³ííÿ: ìàã³ñòð äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ çà â³ä-

ïîâ³äíîþ ñïåö³àë³çàö³ºþ (áàæàíî).

çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó
(1 øòàòíà îäèíèöÿ)

Ïîâíà âèùà îñâ³òà â³äïîâ³äíîãî ïðîôåñ³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³-
êàö³éíèì ð³âíåì ìàã³ñòðà, ñïåö³àë³ñòà.

Ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì ó äåðæàâí³é ñëóæá³ íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ ÷è íà êåð³âíèõ ïîñà-
äàõ íå ìåíøå 3 ðîê³â àáî ñòàæ ðîáîòè â ³íøèõ ñôåðàõ óïðàâë³ííÿ íå ìåíøå 5 ðîê³â.

Äîñâ³ä ðîáîòè ó ñôåð³ äåðæàâíî¿ ðåã³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè.
Ï³ñëÿäèïëîìíà îñâ³òà ó ñôåð³ óïðàâë³ííÿ: ìàã³ñòð äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ çà â³ä-

ïîâ³äíîþ ñïåö³àë³çàö³ºþ (áàæàíî).

íà÷àëüíèê â³ää³ëó ³íñòèòóö³éíîãî çà-
áåçïå÷åííÿ òåðèòîð³àëüíîãî ðîçâèò-
êó (1 øòàòíà îäèíèöÿ)

Âèùà îñâ³òà â³äïîâ³äíîãî ïðîôåñ³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³é-
íèì ð³âíåì ìàã³ñòðà, ñïåö³àë³ñòà.

Ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì íà äåðæàâí³é ñëóæá³ íà ïîñàä³ ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà ÷è â
³íøèõ ñôåðàõ óïðàâë³ííÿ íå ìåíøå 3 ðîê³â ïðè íåîáõ³äíîñò³, âèõîäÿ÷è ³ç âèêîíàí-
íÿ ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëîì îñíîâíèõ çàâäàíü òà ôóíêö³é.

Äîñâ³ä ðîáîòè ó ñôåð³ äåðæàâíî¿ ðåã³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè.
Ï³ñëÿäèïëîìíà îñâ³òà ó ñôåð³ óïðàâë³ííÿ: ìàã³ñòð äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ çà â³ä-

ïîâ³äíîþ ñïåö³àë³çàö³ºþ (áàæàíî).

çàâ³äóâà÷ ñåêòîðó ðîçâèòêó ñ³ëüñüêèõ
òåðèòîð³é (1 øòàòíà îäèíèöÿ)

ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ìîí³òî-
ðèíãó ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó (3 øòàò-
í³ îäèíèö³)

Âèùà îñâ³òà â³äïîâ³äíîãî ïðîôåñ³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³é-
íèì ð³âíåì ìàã³ñòðà, ñïåö³àë³ñòà. Ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì íà äåðæàâí³é ñëóæá³ íà ïî-
ñàä³ ïðîâ³äíîãî ñïåö³àë³ñòà íå ìåíøå 1 ðîêó àáî ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì â ³íøèõ ñôå-
ðàõ óïðàâë³ííÿ íå ìåíøå 3 ðîê³â.Äîñâ³ä ðîáîòè ó ñôåð³ äåðæàâíî¿ ðåã³îíàëüíî¿ ïî-
ë³òèêè. Ï³ñëÿäèïëîìíà îñâ³òà ó ñôåð³ óïðàâë³ííÿ: ìàã³ñòð äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ çà
â³äïîâ³äíîþ ñïåö³àë³çàö³ºþ (áàæàíî).

ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ïðîåêò³â
òà ïðîãðàì ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó
(3 øòàòí³ îäèíèö³)

ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ³íñòèòó-
ö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ òåðèòîð³àëüíî-
ãî ðîçâèòêó (3 øòàòí³ îäèíèö³);

ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ì³æðåã³-
îíàëüíîãî òà òðàíñêîðäîííîãî ñï³âðî-
á³òíèöòâà (3 øòàòí³ îäèíèö³).
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Відповіді на сканворд 



ÐÐ²²ÇÇÍÍÅÅ

ÎÂÍÈ âèïðîì³íþþòü êî-

ëîñàëüíó ñèëó, òîæ áóäü-

òå ³í³ö³àòèâíèìè,àëå â ì³-

ðó,ùîá íå çàäóøèòè åíòóç³àçì îòî-

÷åííÿ, ñêð³çü ïîñòóïàéòåñÿ! Íèí³

âè â îäíîìó ÷îâí³ ç ëþäüìè, ÿêèõ

ïîñëàëà äîëÿ ç ìåòîþ, àáè ïðèùå-

ïèòè ðèñè äèïëîìàòà ³ áëàãîðîä-

íîãî ëèöàðÿ, ùî âêðàé ïîòð³áíî íà

íèâ³ ñï³âïðàö³.

ÒÅËÜÖ², óêð³ïëþéòå âçà-

ºìèíè ç äîìî÷àäöÿìè, ñ³-

ìåéí³ òèëè ñòàíóòü ì³öí³-

øèìè, ÿêùî ñóìë³ííî âèêîíàºòå

äàí³ ð³äíèì îá³öÿíêè, îðãàí³çîâà-

íî çàéìåòåñÿ äîìàøí³ì áëàãîóñò-

ðîºì. Çà êåð³âíèöòâî íå õàïàéòå-

ñÿ, âàì â³äâåäåíî ðîëü ï³äëåãëî-

ãî — êîð³òüñÿ!

ÁËÈÇÍÞÊÈ, ó á³çíåñ³ ðè-

çèê íåäîïóñòèìèé, âåä³òü

ïåðåìîâèíè ç êîìïàíü-

éîíàìè, â³äêîïóéòå ïðè÷èíè íå-

âäà÷ òà ïðîêîë³â, àëå áåç óõâàëåí-

íÿ îñòàòî÷íîãî ð³øåííÿ. Îô³ö³éí³

êîíòàêòè â öåé ÷àñ ìîæóòü ëåãêî

ïåðåéòè â ðîìàíòè÷íèé ôë³ðò, ïðî-

òå íå ïëóòàéòå öå ç ³ñòèííèì êî-

õàííÿì.

ÐÀÊÈ, êàð’ºðà—õë³áíå ì³ñ-

öå, çà ÿêå ñë³ä òðèìàòèñÿ,

àáè ïîë³ïøèòè ñ³ìåéíèé

äîáðîáóò. Íå çâîë³êàéòå, à ëîâ³òü

áëèñêó÷³ øàíñè äëÿ ïîêðàùåííÿ

ìàòåð³àëüíîãî ñòàíó çà ðàõóíîê

ïðîòåêö³¿ âèñîêèõ ïîñàäîâö³â ÷è

âäàëî îáðàíî¿ ïðîôåñ³¿.

ËÅÂÀÌ âèçíà÷åíî ñòàòè

ãåðîºì äíÿ áåç îñîáëè-

âèõ çóñèëü. Ãîëîâíå — áó-

òè â öåíòð³ óâàãè é àêòèâíî ä³ÿòè.

Âàøà ÿñêðàâà õàðèçìà — öå ñîí-

öå, ùî ñâ³òèòü, âñ³õ îá³ãð³âàþ÷è.

Çíàéîìòåñÿ òà êîíòàêòóéòå ç òèìè,

õòî äî âïîäîáè, óâàæíî ìîòàéòå íà

âóñà ÷óæ³ ïîðàäè òà ï³äêàçêè, àëå

çðåøòîþ ÷èí³òü ïî-ñâîºìó.

Ä²ÂÈ,ïåð³îä ïðåîáðàæåí-

íÿ, êîëè âè çàëåæí³ â³ä ÷ó-

æèõ çàïèò³â,òðèâàº.Ç³éä³òü

ç³ ñöåíè, ñõîâàéòåñÿ, äåíü êàðì³÷-

íèé, äîñÿãòè âíóòð³øíüî¿ äóõîâíî¿

÷èñòîòè âàì ñóäèëîñÿ ÷åðåç ïîêà-

ÿííÿ.Ïîáóäüòå íà ñàìîò³,ïîñï³ëêóé-

òåñÿ ³ç ñîâ³ñòþ, òî ñóääÿ, ÷è¿ êàðí³

ñàíêö³¿ îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàþòü.

ÒÅÐÅÇÈ, ÿêùî áðàêóº òî-

í³çóþ÷îãî áðàòåðñüêîãî

äóõó, ï³ðí³òü â äðóæåëþá-

íó àóðó ³ íàñîëîäæóéòåñÿ ðîçâà-

æàëüíèìè ä³éñòâàìè ðàçîì ç òèìè,

õòî ìèëèé ñåðöþ.Âàøå áàãàòñòâî—

öå äàâí³ áëàãîðîäí³ äðóç³ (äàð Áî-

æèé), ç ÿêèìè ìîæíà ãîðè ïåðåâåð-

íóòè. Ç äàâí³ìè ïàðòíåðàìè òà íå-

äðóãàìè ïîâîäüòåñÿ äåë³êàòíî, ÷³ò-

êî äîòðèìóþ÷èñü âëàñíèõ îð³ºí-

òèð³â, âè í³çàùî íå ïîâèíí³ ïîòðà-

ïèòè ï³ä ¿õí³é êàáëóê!

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, ñëóæáîâèé

åíòóç³àçì ôîíòàíóº, ï³ð-

í³òü ç ãîëîâîþ â ðîáîòó,

ñèë áàãàòî, òîæ âäàñòüñÿ óñï³øíî

áàãàòî âñüîãî ïåðåðîáèòè,ïîðîçãð³-

áàòè ñòàð³ çàâàëè.

Íà ñëóæá³ âè áëèñêó÷èé ôàõ³âåöü

³ ôàâîðèò ó íà÷àëüñòâà, ïðîòå ÿê-

ùî çàïðîïîíóþòü âèùó ïîñàäó,

çâàæòå íà îáîâ’ÿçêè, çàíàäòî íà-

âàíòàæåíîãî âîçà òÿãòè ïðîòèïî-

êàçàíî, íàøêîäèòå çäîðîâ’þ. ßêùî

çàäóìàëè çì³íèòè ðîáîòó, ïåðå÷å-

êàéòå,äåíü íåñïðèÿòëèâèé äëÿ ïðà-

öåâëàøòóâàííÿ.

ÑÒÐ²ËÜÖ² ðóõàþòüñÿ òð³-

óìôàëüíèì òåìïîì, íå çó-

ïèíÿéòåñÿ íà äîñÿãíóòî-

ìó, ñïî÷èâàòè íà ëàâðàõ í³êîëè,

âïåðåä! ×àñ çàêð³ïëþâàòè â÷îðàø-

í³ çäîáóòêè,âíåñòè äî íèõ êðåàòèâ-

íó ðîäçèíêó. Íàâ³òü ÿêùî ïåðåïîâ-

íåí³ îïòèì³çìîì ³ çàñë³ïëåí³ ïåð-

ñïåêòèâàìè, íå çàïëþùóéòå î÷³ íà

ïðîìàõè, çðîá³òü ðåâ³ç³þ äîïóùå-

íèõ ïîìèëîê, àáè ¿õ íå ïîâòîðþ-

âàòè â ìàéáóòíüîìó, ÷èì çáåðåæå-

òå ñâ³é ñëàâíèé ³ì³äæ.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, ïðè÷àëüòå äî

ñ³ìåéíî¿ ãàâàí³,òàì íåñïî-

ê³éíî,øòîðìèòü,îäíàê òóò

ìàºòå ïîðîçãð³áàòè êàðì³÷í³ çàâà-

ëè ïðîáëåì, àáè íàâåñòè ëàä ó äî-

ì³, â³äíîâèòè òåïëèé ì³êðîêë³ìàò â

ðîäèí³. Ãðàòè çà âëàñíèìè ïðàâè-

ëàìè çàáîðîíåíî, ï³äëàøòîâóéòå-

ñÿ ï³ä âèìîãè îòî÷åííÿ, çàòå âíóò-

ð³øíº íàïðóæåííÿ êîìïåíñóºòüñÿ

áëàãîïîëó÷íèì ðîçâèòêîì ïîä³é.

ÂÎÄÎË²¯ àñîö³þâàòèìóòü-

ñÿ ç ðåíòãåíîì, ùî ïðîñâ³-

÷óº âñå íàñêð³çü,êîðèñòóé-

òåñÿ âäàëèì çá³ãîì îáñòàâèí,àáè ïî-

áà÷èòè ÷óæå ºñòâî ó âñ³é êðàñ³ ³ âè-

ð³øèòè, ÷è ïîòð³áíî ïðîäîâæóâàòè

ñï³ëêóâàííÿ.ßêùî íàëàøòîâàí³ çáå-

ðåãòè ñîþç,íå ñóä³òü õâàëüê³â,óòðè-

ìàéòåñÿ â³ä äð³á’ÿçêîâî¿ êðèòèêè,

ïðîÿâ³òüáëàãîðîäñòâî ³ ïîáëàæëèâ³ñòü.

ÐÈÁÈ,õî÷åòå ðîçáàãàò³òè—

çàâçÿòî òðóä³òüñÿ, àëå âàø

åíòóç³àçì ìàº ïðîÿâëÿòè-

ñÿ ïðîïîðö³éíî çàðïëàòí³, ÿêó äî-

âåäåòüñÿ ³íâåñòóâàòè íà áëàãî áëèçü-

êèõ,ð³äíèõ. ² õî÷à ðóø³éíîþ ñèëîþ

º íåíàñèòí³ âëàñí³ àïåòèòè (áàæàí-

íÿ ùîñü ñîá³ ïðèäáàòè), ¿õ ñë³ä ïðè-

áîðêàòè, äîëÿ âåëèòü çàäîâîëüíÿòè

ïåðåäóñ³ì ÷óæ³ çàïèòè,âèêîíàòè äà-

í³ îá³öÿíêè.Íå â³äìîâëÿéòå í³êîìó

â äîïîìîç³,ïðîñÿòü—âèðó÷³òü,ï³ä-

òðèìàéòå, ÷èì ñïðîìîæí³.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +6
Àòì. òèñê: 737 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 97 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +7o

Àòì. òèñê: 737 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 80%

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +4o

Àòì. òèñê: 736 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 82 %

ãîðîñêîï

31 áåðåçíÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 31 áåðåçíÿ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308 �� ²íäåêñ ÷åòâåðãîâîãî âèïóñêó 22094

Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ: 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ: 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35

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

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå
çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.
Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.
Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

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

×ÅÒÂÅÐÃÎÂÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(Ç ÏÐÎÃÐÀÌÎÞ ÒÁ) 22094ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ

(ÂÒ, ÑÐ, ×Ò, ÏÒ) 61308
ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ
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Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

1284 — Ãóãî Áåëøåì, ºïèñêîï ²ë³éñüêèé, çàñíóâàâ Ï³-

òåðõàóñ — íàéñòàð³øèé ³ íàéìåíøèé êîëåäæ Êåìáð³äæ-

ñüêîãî óí³âåðñèòåòó.

1836 — âèäàâíèöòâî «×åïìåí ³ Õîëë» ïî÷àëî ïóáë³êà-

ö³þ ïåðøîãî ðîìàíó àíãë³éñüêîãî ïèñüìåííèêà ×àðëü-

çà Ä³êêåíñà «Ïîñìåðòí³ çàïèñêè Ï³êâ³êñüêîãî êëóáó».

1901 — âèïóùåíî ïåðøèé àâòîìîá³ëü «Ìåðñåäåñ».

1922 — ó Êèºâ³ ðåæèñåðîì ³ äðàìàòóðãîì Ëåñåì Êóðáà-

ñîì ñòâîðåíèé òåàòð-ñòóä³ÿ «Áåðåç³ëü».

1923 — çà ðîçïîðÿäæåííÿì Ìóññîë³í³ ðîáî÷èé äåíü â

²òàë³¿ îáìåæåíî 8 ãîäèíàìè.

1954 — êåð³âíèöòâî ÑÐÑÐ çâåðíóëîñü äî ÍÀÒÎ ç ³í³ö³-

àòèâîþ ïðèéíÿòè éîãî äî ñêëàäó ö³º¿ îðãàí³çàö³¿, àëå

îòðèìàëî â³äìîâó.

1955 — Ðàäÿíñüêèé Ñîþç ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïîâåðíóòè

Ñõ³äí³é Í³ìå÷÷èí³ ñêàðáè Äðåçäåíñüêî¿ ãàëåðå¿, âèâå-

çåí³ äî ÑÐÑÐ ï³ä ÷àñ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè.

1966 — â Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³ çàïóùåíî â á³ê Ì³ñÿöÿ ðà-

êåòó ç àâòîìàòè÷íîþ ì³æïëàíåòíîþ ñòàíö³ºþ «Ëóíà-

10», êîòðà 3 êâ³òíÿ 1966 ðîêó áóëà âèâåäåíà íà ñåëåíî-

öåíòðè÷íó îðá³òó ³ ñòàëà ïåðøèì ó ñâ³ò³ øòó÷íèì ñóïóò-

íèêîì Ì³ñÿöÿ.

1987—íà ðåôåðåíäóì³ ìàéæå 99 â³äñîòê³â âèáîðö³â ï³ä-

òðèìàëè âèõ³ä Ãðóç³¿ ç Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó.

Ó ÑÎÖ²ÀËÜÍÈÕ ìåðåæàõ á’º ðå-
êîðäè ïåðåãëÿä³â â³äåî, ó ÿêîìó
Ì³ðêî Ñàáë³÷, âèêîðèñòîâóþ÷è ðî-
ëèê ³ ìóçèêó ãðóïè «Ëþáå», âèêî-
íóº ñâ³é «Ã³ìí Äîíáàñó», äå óêðà-
¿íñüê³ ïàòð³îòè âèñì³þþòü áîðîòü-
áó áîéîâèê³â çà «íåçàëåæí³ñòü».

Ìóçè÷íî-ïóáë³öèñòè÷íèé ïðî-
åêò Ì³ðêà Ñàáë³÷à «Ëþòèêè» çíî-
âó ó ñïðàâ³ (ïîïåðåäí³é ðîëèê —
ï³ñåííå ïðèâ³òàííÿ Ïîðå÷åíêîâà
ç äíåì íàðîäæåííÿ — ñòàâ äóæå
ïîïóëÿðíèì â ²íòåðíåò³). Öüîãî
ðàçó õëîïö³ âèïóñòèëè òàê çâàíèé
«Ã³ìí óêðà¿íñüêîãî Äîíáàñó».

Ï³äõ³ä äî ïîäà÷³ «êë³ïó» äîñèòü
ö³êàâèé, àäæå â³äåîðÿä, ùî âèêî-
ðèñòîâóºòüñÿ â íüîìó, — öå êîì-

ïîçèö³ÿ «Êîìáàò» ó âèêîíàíí³ çà-
òÿòîãî ðóñîô³ëà Ìèêîëè Ðàñòîð-
ãóºâà, ÿêèé â³ääàíî ï³äòðèìóº äèê-
òàòîðñüêèé ðåæèì Ïóò³íà.

Ìóçèêàíòè ïîêàçàëè â êë³ï³
çðóéíîâàí³ âóëèö³ òà áóäèíêè Äîí-
áàñó, áîéîâèê³â, êîòð³ íå äàþòü
íîðìàëüíî æèòè çàëÿêàíèì óêðà-
¿íñüêèì ãðîìàäÿíàì, ÿê³ çàëèøè-
ëèñÿ íà îêóïîâàíèõ òåðèòîð³ÿõ
Óêðà¿íè. ßê ñòâåðäæóþòü àâòîðè
ïðîåêòó, îñíîâíèì ïîñèëîì ðî-
ëèêà º çàâäàííÿ íàãàäàòè ãðîìà-
äÿíàì Óêðà¿íè, ùî íà Äîíáàñ³ çà-
ðàç æèâå çíà÷íèé â³äñîòîê ëîÿëü-
íèõ äî Óêðà¿íè ëþäåé. Âîíè çà-
ëÿêàí³ ³ ìîâ÷àòü, àëå âîíè «÷ó-
þòü» êîæåí ïîçèòèâíèé ñèãíàë

â³ä íàñ. Ïðîòå îñíîâíà ³äåÿ, ÿêà
ïðîõîäèòü ÷åðâîíîþ íèòêîþ êð³çü
óâåñü êë³ï, — â³ä ³ìåí³ óêðà¿íö³â
Äîíáàñó ñôîðìóëþâàòè çâåðíåí-
íÿ äî ðîñ³éñüêèõ îêóïàíò³â: «²ä³òü
ãåòü!» �

Óêðà¿íñüê³ ïàòð³îòè ñòâîðèëè «Ã³ìí Äîíáàñó»
íà ìîòèâ ï³ñí³ ãðóïè «Ëþáå»
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