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Çåìëÿ ï³øëà ç-ï³ä í³ã
� Ïðîô³ëüíà ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ñõâàëèëà ïðîåêò ð³øåííÿ ïðî ðîç³ðâàííÿ 

äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïî âóëèö³ Âîëãîãðàäñüê³é

Ö³º¿ çèìè Êè¿â 
çàîùàäèâ 16 % 
íà ñïîæèâàíí³ 
ïðèðîäíîãî ãàçó

Ó ïîð³âíÿíí³ ç ìèíóëèì ðîêîì ñòî-

ëèöÿ çà îïàëþâàëüíèé ñåçîí 2014-

2015 ðð. çàîùàäèëà 16 % â³ä çàãàëü-

íî¿ ê³ëüêîñò³ ñïîæèòîãî ïðèðîäíî-

ãî ãàçó, ÿêèé âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ

âèðîáëåííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿. Òàêî¿

åêîíîì³¿ âäàëîñÿ äîñÿãíóòè çà ðà-

õóíîê óïðîâàäæåííÿ åíåðãîçáåð³-

ãàþ÷èõ òåõíîëîã³é òà êîìïëåêñíî¿

ï³äãîòîâêè äî çèìè âñ³õ êîìóíàëü-

íèõ ñëóæá ì³ñòà. Ïðî öå çàÿâèâ ïåð-

øèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ãîð Í³-

êîíîâ â åô³ð³ òåëåêàíàëó «Êè¿â».

«Âñ³ áåç âèíÿòêó æèòëîâ³ áóäèí-

êè áóëè ïåðåâ³ðåí³, à íàéá³ëüø êðè-

òè÷í³, ç ïîçèö³¿ åíåðãîâèòðàò, áóëè

óòåïëåí³ — âñòàíîâëåí³ íîâ³ â³êíà,

â³äðåìîíòîâàí³ äàõè òà äâåð³, âäîñ-

êîíàëåíî ñèñòåìó òåðìîðåãóëÿö³¿»,—

çàçíà÷èâ â³í.

Âîäíî÷àñ, çà ñëîâàìè ²ãîðÿ Í³-

êîíîâà, àíàë³ç ñèòóàö³¿ ö³º¿ çèìè äî-

çâîëèâ ñòîëè÷í³é âëàä³ âèçíà÷èòè

îñíîâí³ ïðîáëåìè æèòëîâî-êîìó-

íàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Êèºâà,íàéá³ëü-

ø³ ç ÿêèõ— ðîçáàëàíñîâàíà ñèñòåìà

îïàëåííÿ òà íåñàíêö³îíîâàíèé çà-

á³ð òåïëà.

Òàê, çà äîïîìîãîþ òåïëîâ³ç³éíî¿

çéîìêè áóëî âñòàíîâëåíî, ùî â áà-

ãàòüîõ êâàðòèðàõ ì³ñòà ñèñòåìè îïà-

ëåííÿ âèâåäåí³ íà áàëêîíè ³, ôàê-

òè÷íî, ãð³þòü ïîâ³òðÿ.Òîä³ ÿê çà ñïî-

æèòå òåïëî ñïëà÷óþòü íå ëèøå âëàñ-

íèêè òàêèõ ïîìåøêàíü, à é ¿õí³ ñó-

ñ³äè.

«² ùîá êèÿíè ÷³òêî ðîçóì³ëè,ñê³ëü-

êè òåïëà ñïîæèâàºòüñÿ â óñüîìó áó-

äèíêó,äå íàéá³ëüøå åíåðã³¿ âòðà÷àº-

òüñÿ ³ ÿê ìîæíà ¿¿ çåêîíîìèòè, ìè

ðîçðîáèëè åíåðãîïàñïîðò äëÿ êîæ-

íîãî áóäèíêó, ÿêèé îáñëóãîâóºòüñÿ

êîìóíàëüíèìè îðãàí³çàö³ÿìè.Íà ñüî-

ãîäí³ âæå ï³äãîòîâëåíî ïîíàä 7 òè-

ñÿ÷ òàêèõ äîêóìåíò³â — êîæåí îõî-

÷èé ìîæå ç íèìè îçíàéîìèòèñÿ,çâåð-

íóâøèñü äî ñâîãî ÆÅÊó»,— äîäàâ

²ãîð Í³êîíîâ.

ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ» 
äîëó÷àºòüñÿ 
äî â³äíîâëåííÿ 
â³éñüêîâî¿ òåõí³êè
Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè

Ñèëàìè ôàõ³âö³â àâòîáóñíîãî ïàð-

êó ¹ 8 êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà

«Êè¿âïàñòðàíñ» çà ó÷àñò³ ñòóäåíò³â

Òðàíñïîðòíî-åêîíîì³÷íîãî êîëåäæó

òà çà ñïîíñîðñòâîì îô³ö³éíîãî ñî-

þçó âîëîíòåð³â ðîçïî÷àòî ðîáîòè ç

â³äíîâëåííÿ â³éñüêîâî¿ òåõí³êè äëÿ

Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè.

Ïåðøèì íà â³äíîâëåííÿ îòðèìà-

ëè áðîíåòðàíñïîðòåð 70 ÏÁ, äå ïî-

øêîäæåí³ ï³äâ³ñêè ³ îáèäâà äâèãó-

íè. Íàäàë³ ï³äïðèºìñòâî ìàº íà ìå-

ò³ ñïðèÿòè â³äíîâëåííþ â³éñüêîâî¿

òåõí³êè.

íîâèíè

ÍÀ ÇÀÑ²ÄÀÍÍ² ïîñò³éíî¿ êîì³-
ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäó-
âàííÿ íàìàãàëèñÿ çíàéòè îïòè-
ìàëüíå ð³øåííÿ êîíôë³êòó. ², ÿê
³ íà áóäìàéäàí÷èêó, ç³éøëèñÿ
ä³àìåòðàëüíî ïðîòèëåæí³ òî÷êè
çîðó. Ïåðøà — ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ³ç çà-
áóäîâíèêîì. Äðóãà — â³äêëàñòè
ðîçãëÿä ïèòàííÿ äî çàâåðøåííÿ
ñë³ä÷èõ ä³é.

Îäíà ïðîïîçèö³ÿ, ó âèãëÿä³
ïðîåêòó ð³øåííÿ Êè¿âðàäè, ï³ä-
ãîòîâëåíà äåïóòàòîì Îëåíîþ ªñü-
ê³íîþ, ïåðåäáà÷àº ðîç³ðâàííÿ
äîãîâîðó îðåíäè. «Ñèòóàö³ÿ äó-
æå êðèòè÷íà, ³ ìîæóòü áóòè ëþä-
ñüê³ æåðòâè ó õîä³ ïðîòèñòîÿííÿ
ç çàáóäîâíèêîì,— çàçíà÷èëà âî-
íà.— ² äëÿ òîãî, ùîá íå ïîñèëþ-
âàòè íàïðóãó é óíèêíóòè êîí-
ôë³êò³â, ïðîøó ï³äòðèìàòè ïðî-
åêò ð³øåííÿ».

²íøà — â³ä äåïóòàòà Âåðõîâíî¿
Ðàäè Ãåííàä³ÿ Êðèâîøå¿. Â³í ââà-
æàº çà äîö³ëüíå â³äêëàñòè ðîç-
ãëÿä ïèòàííÿ çàáóäîâè íà âóë.
Âîëãîãðàäñüê³é. Çà éîãî ñëîâà-
ìè, ò³, õòî ñüîãîäí³ â³äñòîþº öå ð³-
øåííÿ, àáî íå çíàþòü, àáî íå óÿâ-
ëÿþòü, ùî òàì ìîæå ñòàòèñÿ ðåé-
äåðñüêå çàõîïëåííÿ. «Ó íàñ çà
îñòàíí³ òðè ì³ñÿö³  ñòàëîñÿ áëèçü-
êî 15-òè íàìàãàíü ðåéäåðñüêèõ çà-
õîïëåíü ð³çíèõ áóä³âåëü ïî ì³ñ-
òó Êèºâó,— íàãîëîñèâ â³í. — Öå
âñå ïåðåðîçïîä³ë ðèíêó, ïåðå-
ðîçïîä³ë á³çíåñó». Òîìó íà äà-

íèé ìîìåíò îïòèìàëüíèì ð³øåí-
íÿì, íà éîãî äóìêó, áóëî á ïåðå-
ãëÿíóòè óìîâè îðåíäè ñï³ðíî¿
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

Ïðåäñòàâíèêè ìåøêàíö³â ïðè-
ëåãëèõ áóäèíê³â, ùî ó çîí³ êîí-
ôë³êòó, íàïîëÿãàëè íà íåãàéíî-
ìó ðîç³ðâàíí³ äîãîâîðó îðåíäè
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ³ç çàáóäîâíè-
êîì. «Ìè âàñ ïðîñèìî âèêîíàòè
ð³øåííÿ Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíî-
ãî àäì³íñóäó â³ä 17 ëþòîãî, àäæå
äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè çàáóäîâíèêîì (ÒÎÂ «Âàãðà». —
Àâò.) áóëî âèäàíî íà ï³äñòàâ³ ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè, ÿêå ñêàñîâàíå
ñóäîì,— íàãîëîñèëà ïðåäñòàâíè-
öÿ ãðîìàäñüêîãî àêòèâó Âàëåí-
òèíà Ñàë³âîí-Ïåñêîâà.— Äíÿìè
çàáóäîâíèê îáí³ñ ïàðêàí êîëþ-
÷èì äðîòîì. Çàëèøèëîñÿ ò³ëüêè
ïóñòèòè ñòðóì ³ ïîñòàâèòè íà-
ãëÿäà÷à. Òàì øêîëà, äèòÿ÷èé ñà-
äîê. Âèõîäèòü, ìè æèâåìî, ÿê ó
çîí³... Ä³ì (æèòëîâèé. — Àâò.)
ñòî¿òü íàä Ïðîòàñîâèì ÿðîì, â³í
ìîæå ç’¿õàòè ó ÿð. Ïî íüîìó ï³-
øëè òð³ùèíè. Áóäèíîê ïîïîâçå
âíèç ç óñ³ìà ìåøêàíöÿìè».

Äîäàìî, ùî çàáóäîâíèê çàõè-

ùàº ä³ëÿíêó âñ³ìà ñèëàìè. Çîêðå-
ìà â³í ç³áðàâ 400 ï³äïèñ³â ãðî-
ìàäÿí, ÿê³ í³áèòî ï³äòðèìóþòü
áóä³âíèöòâî íà Âîëãîãðàäñüê³é.

Îäíàê Îëåíà ªñüê³íà ïîâ³äî-
ìèëà, ùî àêòèâ³ñòè ïåðåâ³ðèëè
öåé ñïèñîê, êîðèñòóþ÷èñü àäðåñ-
íèì äîâ³äíèêîì ì³ñòà Êèºâà. Çà
¿¿ ñëîâàìè, âèÿâèëîñÿ, ùî ÷àñ-
òèíà (15 áóäèíê³â) íå â³äíîñÿòü-
ñÿ äî äàíèõ àäðåñ. Îêð³ì òîãî, 64
îñîáè, ÿê³ í³áèòî ï³äïèñàëè öåé
ëèñò-çâåðíåííÿ íà ï³äòðèìêó çà-
áóäîâíèêà, ó âêàçàíèõ êâàðòè-
ðàõ íå ïðîæèâàþòü, à êâàðòèðè
íàëåæàòü ³íøèì îñîáàì.

Íà ïðîòèâàãó çàáóäîâíèêó, ãðî-
ìàäñüê³ àêòèâ³ñòè ç³áðàëè 927 ï³ä-
ïèñ³â ïðîòè ðåçîíàíñíî¿ çàáóäî-
âè. Àëå ³ ïðåäñòàâíèê ³íâåñòîðà
íàòÿêíóâ, ùî â îïîíåíò³â ìîæóòü
³ñíóâàòè êîðèñëèâ³ ìîòèâè.

Þðèñò çàáóäîâíèêà — ÒÎÂ
«Âàãðà» — Ôåä³ð Óðâàíò äîäàâ:
«Õî÷ó çâåðíóòè âàøó óâàãó íà
îäèí âàæëèâèé ôàêò, ïðî ÿêèé ó
æîäíîìó âèñòóï³ íå éäåòüñÿ. À
ñàìå ïðî òå, ùî íà çåìåëüí³é ä³-
ëÿíö³ ïî âóë. Âîëãîãðàäñüê³é, 25
³ñíóº îá’ºêò íåðóõîìîñò³, ÿêèé, çà

ïðàâîì âëàñíîñò³, íàëåæèòü ÒÎÂ
«Âàãðà», à ñàìå — îêðåìà áóä³â-
ëÿ. ×åðåç öå, â³äïîâ³äíî äî âè-
ìîã Çåìåëüíîãî êîäåêñó òà Öè-
â³ëüíîãî êîäåêñó, «Âàãðà» ìàº áåç-
çàïåðå÷íå ïðàâî íà çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ùîäî îáñëóãîâóâàííÿ îá’-
ºêòà íåðóõîìîñò³».

Òîìó, íàãîëîñèâ þðèñò, ó ðà-
ç³ ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó îðåíäè
«çåìëåâ³äíîñèíè ì³æ Êè¿âðàäîþ
òà ÒÎÂ «Âàãðà» áóäóòü çíîâó íå
âðåãóëüîâàí³».

Ïðèñòðàñò³ ñÿãíóëè òàêîãî ð³â-
íÿ íàïðóãè, ùî ãîëîñóâàòè ùîäî
öüîãî ïèòàííÿ ïîðÿäêó äåííîãî
äîâåëîñÿ äåê³ëüêà ðàç³â. Â ðåçóëü-
òàò³ êîì³ñ³ÿ ñõâàëèëà ïðîåêò ð³-
øåííÿ äå-
ï ó ò à ò à
Îëåíè ªñü-
ê³íî¿ ïðî
ðîç³ðâàííÿ
ä î ã î â î ðó
îðåíäè ³ç
çàáóäîâíè-
êîì. Òîæ íà
ïëåíàðíî-
ìó çàñ³äàíí³ Êè¿âðàäè îäíèì ãîñ-
òðèì ïèòàííÿì áóäå á³ëüøå �

Ðåçîíàíñíà çàáóäîâà ïî
âóë. Âîëãîãðàäñüê³é,
25 — ÷è íå íàéâ³äîì³øà
ó ñòîëèö³. Ñëàâà îá’ºêòà
ñóìíà: òàì ó ïðîòèñòî-
ÿíí³ ïðîëóíàëè ïîñòð³-
ëè, º ïîñòðàæäàë³. Ðîç-
ïëóòàòè íåïðîñòèé
âóçîë íàìàãàºòüñÿ Êè¿â-
ðàäà. Àëå â³í âèÿâëÿºòü-
ñÿ ñïðàâä³ ãîðä³ºâèì. Ó
öüîìó ìîãëè ïåðåêîíà-
òèñÿ äåïóòàòè, ïðåäñòàâ-
íèêè ãðîìàäè òà çàáó-
äîâíèêà ï³ä ÷àñ
çàñ³äàííÿ ïîñò³éíî¿ êî-
ì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³-
òåêòóðè òà çåìëåêîðèñ-
òóâàííÿ, êîòðà â³äáóëàñÿ
ó÷îðà.

Ãàííà ÊÀÑ²× | «Õðåùàòèê»

Ïðåäñòàâíèêè ìåøêàíö³â ïðèëåãëèõ áóäèíê³â, ùî ó çîí³ êîíôë³êòó, íàïîëÿãàþòü íà íåãàéíîìó ðîç³ðâàíí³ äîãîâîðó îðåíäè
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ³ç çàáóäîâíèêîì
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Продовження.
Почато�
в
номері


за
31
березня
2015
ро��

1.�Передача�земельних�діляно��безоплатно���власність�юридичним�особам�або��ромадянам

здійснюється�рішенням�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�земельних�діляно��здійснюється�без�с�ладання�до��ментації�із�земле�строю,�а���разі�при-

ватизації��ромадянами�земельних�діляно�,�я�і�переб�вають���їх��орист�ванні,—�на�підставі�тех-

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

цевості)�(при�приватизації�земельної�ділян�и,�на�я�ій�розташований�житловий�б�дино�,�право

власності�на�я�ий�зареєстровано,—�після�присвоєння�та�ій�земельні�ділянці��адастрово�о�но-

мера,�я�що�відповідно�до�за�онодавства�та�цьо�о�Поряд���передач��земельної�ділян�и�не�мо-

же�б�ти�здійснено�без�с�ладання�до��ментації�із�земле�строю)�або�на�підставі�технічних�мате-

ріалів�та�до��ментів,�що�підтвердж�ють�розмір�земельної�ділян�и�(при�приватизації�земельної

ділян�и,�право��орист�вання�я�ою�посвідчено�державним�а�том�на�право�постійно�о��орист�-

вання�або�до�овором�оренди�землі).

2.�Передача�земельних�діляно��безоплатно���власність�здійснюється���разі:�приватизації�зе-

мельних�діляно�,�я�і�переб�вають����орист�ванні��ромадян;�

безоплатної�передачі��ромадянам�земельних�діляно����межах�норм�безоплатної�передачі�зе-

мельних�діляно���ромадянам,�визначених�за�онодавством;

безоплатної�передачі�житлово-б�дівельним�(житловим)�та��аражно-б�дівельним��ооперати-

вам,�садівниць�им�товариствам,�дачним��ооперативам�та�об’єднанням�співвласни�ів�ба�ато�вар-

тирно�о�житлово�о�б�дин�����передбачених�за�онодавством�випад�ах;

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

3.�Передача�земельних�діляно��безоплатно���власність�на�підставі�прое�т��земле�строю�що-

до�відведення�земельної�ділян�и�здійснюється���випад�ах,�передбачених�частиною�др��ою�стат-

ті�3�та�відповідно�до�розділ��4�цьо�о�Поряд��.

4.�Передача�земельних�діляно��безоплатно���власність�на�підставі�технічної�до��ментації�із�зем-

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

випад�ах,�передбачених�частиною�третьою�статті�3�та�відповідно�до�розділ��5�цьо�о�Поряд��.

5.�Без�с�ладання�до��ментації�із�земле�строю�здійснюється�передача�безоплатно���влас-

ність�земельної�ділян�и,�зареєстрованої�в�Державном��земельном���адастрі�відповідно�до�За-

�он��У�раїни�«Про�Державний�земельний��адастр»,�право��ом�нальної�власності�територіаль-

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

ме�майно,�без�зміни�її�меж�та�цільово�о�призначення.

6.�Приватизація�земельних�діляно�,�я�і�переб�вають�в��орист�ванні��ромадян,�здійснюється

на�підставі�технічної�до��ментації�із�земле�строю�щодо�встановлення�меж�земельної�ділян�и�в

нат�рі�(на�місцевості)�або�без�с�ладання�до��ментації�із�земле�строю�на�підставі�технічних�ма-

теріалів�та�до��ментів,�що�підтвердж�ють�розмір�земельної�ділян�и,�та�відповідно�до�розділ��8

цьо�о�Поряд��.

Розділ�2.�Порядо��отримання�дозвол��Київсь�ої�місь�ої�ради�на�розроблення�до��-

ментації�із�земле�строю

Стаття�5.�Подання��лопотання�про�надання�дозвол��на�розроблення�до��ментації�із

земле�строю

1.�Заці�авлена�особа,�я�а�має�намір�одержати�земельн��ділян���в��орист�вання�або���влас-

ність,�звертається�до�Київсь�ої�місь�ої�ради�через�приймальню�Київради�з�земельних�питань�(�рім

випад�ів,�встановлених�цим�Поряд�ом�для��ромадян,�я�і�подають��лопотання�про�передач��зе-

мельної�ділян�и���власність�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д�(присадибна�ділян�а),�ведення�садівництва,�індивід�ально�о�дачно�о

та��аражно�о�б�дівництва�або�про�надання�дозвол��на�розроблення�до��ментації�із�земле�ст-

рою�з�метою�одержання�земельних�діляно��для�зазначених�цілей�в�оренд�)�із��лопотанням�про

надання�дозвол��на�розроблення�до��ментації�із�земле�строю.

2.�До��лопотання�про�надання�дозвол��на�розроблення�до��ментації�із�земле�строю�додаю-

ться:

�рафічні�матеріали�в�масштабі�не�менше�1:2000,�на�я�их�зазначено�бажане�місце�розташ�-

вання�та�розмір�земельної�ділян�и,�а�саме:�витя��з�місь�о�о�земельно�о��адастр��та�витя��з

містоб�дівно�о��адастр�;

нотаріально�посвідчена�письмова�з�ода�земле�орист�вача�на�вил�чення�земельної�ділян�и�чи

її�частини�при�форм�ванні�нової�земельної�ділян�и�(��разі�необхідності�вил�чення�земельної�ді-

лян�и)�або�припинення�права��орист�вання�земельною�ділян�ою�чи�її�частиною�при�форм�ван-

ні�нової�земельної�ділян�и�(��разі�добровільної�відмови�від�права��орист�вання�земельною�ді-

лян�ою)�із�зазначенням�розмірів�передбаченої�для�вил�чення�(припинення�права��орист�ван-

ня)�земельної�ділян�и�та��мов�її�вил�чення —���разі�наявності�право�становчих�до��ментів�на

земельн��ділян��,�оформлених�та�виданих�відповідно�до�чинно�о�на�час�їх�оформлення�та�ви-

дачі�за�онодавства,�а�та�ож�до��менти,�що�посвідч�ють�правонаст�пництво�земле�орист�ва-

ча�(я�що�та�е�б�ло),�або���разі�ненадання�чи�відмови���наданні�та�ої�з�оди —�рішення�с�д��про

вирішення�цьо�о�питання.�У�разі�подання��лопотання�про�надання�дозвол��на�розроблення�до-

��ментації�із�земле�строю�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�існ�ючих�б�дівель�чи�спор�д�від-

повідно�до�статті�120�Земельно�о��оде�с��У�раїни�за�рах�но��земельної�ділян�и�або�частини�зе-

мельної�ділян�и,�я�а�б�ла�відведена��повноваженим�ор�аном�до�15.03.1991�(до�введення�в�дію

Земельно�о��оде�с��У�раїнсь�ої�РСР)�та�на�я���на�момент�подання��лопотання�до��мент,�що�по-

свідч�є�право��орист�вання,�не�б�в�оформлений�та�зареєстрований,�нотаріально�посвідчена

з�ода�не�вима�ається.�У�разі�подання��лопотання�про�надання�дозвол��на�розроблення�до��-

ментації�із�земле�строю�особою,�я�а�наб�ла�право�власності�на�житловий�б�дино�,�б�дівлю

або�спор�д��на�та�ій�земельній�ділянці,�відповідно�до�статті�120�Земельно�о��оде�с��У�раїни�но-

таріально�посвідчена�письмова�з�ода�земле�орист�вача�на�вил�чення�земельної�ділян�и�чи�її�час-

тини�не�вима�ається.�У�цьом��разі�право�постійно�о��орист�вання�земельною�ділян�ою�попе-

редньо�о�земле�орист�вача�або�до�овір�оренди�земельної�ділян�и�припиняються�рішенням�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�відповідно�до�статті�141�Земельно�о��оде�с��У�раїни�та�статті�31�За�он��У�ра-

їни�«Про�оренд��землі»���зв’яз���із�наб�ттям�заці�авленою�особою�права�власності�на�житло-

вий�б�дино�,�б�дівлю�або�спор�д�,�я�і�розташовані�на�земельній�ділянці;

нотаріально�посвідчені��опії�до��ментів�щодо�правово�о�стат�с��об’є�тів�нер�хомо�о�майна

(б�дівель,�спор�д),�розташованих�на�земельній�ділянці,�а�щодо�об’є�тів�нер�хомо�о�майна�(б�-

дівель,�спор�д)�переданих�з��ом�нальної���державн��власність�(або�навпа�и),—�та�ож��опії�рі-

шень��повноважених�ор�анів�щодо�передачі�із��ом�нальної�та�прийняття���державн��власність

(або�навпа�и)�об’є�тів�нер�хомо�о�майна�(б�дівель,�спор�д)�та�а�ти�приймання-передачі�та�их

об’є�тів�(завірені�заці�авленою�особою�або�вищестоящою�ор�анізацією�(�становою,�за�ладом);

�опія�матеріалів�технічної�інвентаризації�об’є�тів�нер�хомо�о�майна,�я�що�та�і�розташовані

на�земельній�ділянці,�засвідчені�печат�ою�(за�наявності)�та�підписом��ерівни�а�заці�авленої�осо-

би;

нотаріально�посвідчена�з�ода�на�поділ�та/або�об’єднання�земельної�ділян�и�заставодержа-

телів,�інших��орист�вачів�земельної�ділян�и,�я�що�та�і�є�(лише���разі�подачі��лопотання�щодо

поділ��та/або�об’єднання�земельних�діляно��відповідно�до�розділ��6�цьо�о�Поряд��);

�опії�до��ментів,�що�посвідч�ють�право�на�земельн��ділян���(��разі�подачі��лопотання�щодо

поділ��та/або�об’єднання�земельних�діляно��відповідно�до�розділ��б�цьо�о�Поряд��);

витя��з�Державно�о�земельно�о��адастр��про�земельн��ділян���(лише���разі�подачі��лопо-

тання�про�надання�дозвол��на�розроблення�технічної�до��ментації�із�земле�строю�щодо�вста-

новлення�меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)�при�передачі�(наданні)�земельної�ді-

лян�и�відповідно�до�розділ��5�цьо�о�Поряд���або���разі�подачі��лопотання�про�отримання�до-

звол��на�розроблення�технічної�до��ментації�щодо�поділ��та/або�об’єднання�земельних�діляно�

відповідно�до�розділ��6�цьо�о�Поряд��);

засвідчені�печат�ою�(за�наявності)�та�підписом��ерівни�а�заці�авленої�особи��опії��станов-

чих�до��ментів�(для�юридичних�осіб),�витя��з�Єдино�о�державно�о�реєстр��юридичних�осіб�та

фізичних�осіб —�підприємців�(для�юридичних�осіб,�фізичних�осіб —�підприємців),��опія�реєстра-

ційно�о�номера�облі�ової��арт�и�платни�а�подат���(�рім��ромадян�У�раїни,�я�і�через�свої�релі-

�ійні�або�інші�пере�онання�відмовилися�від�прийняття�реєстраційно�о�номера�облі�ової��арт�и

платни�а�подат���(ідентифі�аційно�о�номера),�офіційно�повідомили�про�це�відповідні�ор�ани

державної�влади�та�мають�відміт���в�паспорті��ромадянина�У�раїни)�(для�фізичних�осіб —�під-

приємців),�а�для��ромадянина —��опія�до��мента,�що�посвідч�є�особ�,�та��опія�реєстраційно-

�о�номера�облі�ової��арт�и�платни�а�подат���(�рім��ромадян�У�раїни,�я�і�через�свої�релі�ійні

або�інші�пере�онання�відмовилися�від�прийняття�реєстраційно�о�номера�облі�ової��арт�и�плат-

ни�а�подат���(ідентифі�аційно�о�номера),�офіційно�повідомили�про�це�відповідні�ор�ани�держав-

ної�влади�та�мають�відміт���в�паспорті��ромадянина�У�раїни);

довіреність�або�засвідчена�в��становленом��поряд���її��опія,�на�підставі�я�ої�інтереси�заяв-

ни�а�представляє��повноважена�ним�особа�(��разі�я�що��лопотання�подається�представни�ом).

2.1.�До�з�оди�земле�орист�вача�на�вил�чення�чи�припинення�права��орист�вання�земель-

ною�ділян�ою�або�до��лопотання�щодо�поділ��та/або�об’єднання�земельних�діляно�,�а�та�ож��

разі�передачі�сформованої�земельної�ділян�и�без�зміни�її�цільово�о�призначення�додаються:

а)���разі�вини�нення�права��орист�вання�земельною�ділян�ою�до�01.01.2013 —��опія�до��мен-

та,�що�посвідч�є�право��орист�вання�земельною�ділян�ою,�та�витя��з�Державно�о�земельно�о

�адастр��про�земельн��ділян��;

б)���разі�вини�нення�права��орист�вання�земельною�ділян�ою�після�01.01.2013 —��опії�до��-

ментів,�що�посвідч�ють�оформлення�та�реєстрацію�права��орист�вання�земельною�ділян�ою,

витя��з�Державно�о�земельно�о��адастр��про�земельн��ділян��,�витя��з�Державно�о�реєстр�

речових�прав�на�нер�хоме�майно�про�реєстрацію�права��орист�вання�земельною�ділян�ою.

2.2.�У�разі�подачі��лопотання�щодо�земельної�ділян�и,�я�а�надавалась�в��орист�вання�до

15.03.1991�(до�введення�в�дію�Земельно�о��оде�с��У�раїнсь�ої�РСР),�до�з�оди�земле�орист�-

вача�додаються��опії�рішень��повноважених�ор�анів�про�передач��земельної�ділян�и�в��орис-

т�вання,���разі�відс�тності�земле�орист�вача�до��лопотання�додається�довід�а�Департамент�

містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)�про�відс�тність�в�архіві�до��ментів�щодо�відведення�відповідної�земельної

ділян�и�до�введення�в�дію�Земельно�о��оде�с��У�раїнсь�ої�РСР,�я�а�видається�безоплатно,

та/або�видані��повноваженими�ор�анами�інші�до��менти,�що�відповідно�до�за�онодавства�під-

твердж�ють�відс�тність�земле�орист�вача�та�речових�прав�інших�осіб�на�земельн��ділян��,�що-

до�я�ої�подано��лопотання.

3.�У�разі�невідповідності��лопотання�про�надання�дозвол��на�розроблення�до��ментації�із

земле�строю�та�с�лад��доданих�до�ньо�о�до��ментів�вимо�ам�цьо�о�Поряд����лопотання�не

приймається.

4.�Приймальня�Київради�з�земельних�питань���день�реєстрації��лопотання�про�надання�до-

звол��на�розроблення�до��ментації�із�земле�строю�або�протя�ом�наст�пно�о�робочо�о�дня�пе-

редає�це��лопотання�з�доданими�до�ньо�о�до��ментами,�сформованими���справ�-�лопотання,

до�Департамент��земельних�рес�рсів.

5.�У�разі�надходження�до�Департамент��земельних�рес�рсів��лопотання�про�надання�дозво-

л��на�розроблення�до��ментації�із�земле�строю�з�доданими�до��ментами,�я�і�не�відповідають

с�лад��та�зміст��до��ментів,�встановлених�цією�статтею,�або�не�дають�можливості�роз�лядати

�лопотання�по�с�ті�(подано�недостатньо�відомостей�та�до��ментів�щодо�правово�о�стат�с��май-

на,�розташовано�о�на�земельній�ділянці,��рафічні�матеріали�не�відповідають�вимо�ам�цієї�стат-

ті),�Департамент�земельних�рес�рсів�через�приймальню�Київради�з�земельних�питань�повер-

тає�їх�заці�авленій�особі�на�доопрацювання.

У�випад���повернення��лопотання�Департамент�земельних�рес�рсів�письмово�зазначає�про

підстави�та�о�о�повернення.

Після��с�нення�заці�авленою�особою�зазначених�Департаментом�земельних�рес�рсів�недо-

лі�ів�повторне�повернення��лопотання�не�доп�с�ається.

6.�У�разі�подачі��лопотання�про�надання�дозвол��на�розроблення�до��ментації�із�земле�ст-

рою�з�метою�зміни�цільово�о�призначення�земельної�ділян�и�та/або�б�дівництва�(нове�б�дів-

ництво,�ре�онстр��ція,�реставрація,��апітальний�ремонт)�об’є�тів�б�дівництва�(б�дин�и,�б�дів-

лі,�спор�ди�б�дь-я�о�о�призначення,�їх��омпле�си,�лінійні�об’є�ти�інженерно-транспортної�інфра-

стр��т�ри�та�інші�об’є�ти)�визначення�відповідності�заявленої�ініціативи�містоб�дівній�до��мен-

тації�здійснюється�відповідно�до�витя���з�містоб�дівно�о��адастр�.

Стаття�6.�Надання�дозвол��Київсь�ої�місь�ої�ради�на�розроблення�до��ментації�із

земле�строю

1.�Реєстраційний�номер�справи-�лопотання�про�надання�дозвол��на�розроблення�до��мен-

тації�із�земле�строю�є�одночасно�реєстраційним�номером�відповідно�о��лопотання�в�Департа-

менті�земельних�рес�рсів.

2.�За�рез�льтатами�опрацювання��лопотання�про�надання�дозвол��на�розроблення�до��мен-

тації�із�земле�строю�Департамент�земельних�рес�рсів�протя�ом�семи�робочих�днів�з�дня�йо�о

отримання��от�є�прое�т�дозвол��Київсь�ої�місь�ої�ради�на�розроблення�до��ментації�із�земле-

�строю�або�прое�т�відмови���наданні�та�о�о�дозвол��з�ідно�із�затвердженою�рішенням�Київсь�ої

місь�ої�ради�формою�та�прое�т�відповідно�о�виснов���постійної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з

питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�і�земле�орист�вання,�я�і�передаються�на�роз�ляд�цієї��омі-

сії�приймальнею�Київради�з�земельних�питань�через�се�ретаріат�Київсь�ої�місь�ої�ради.

Постійна��омісія�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�і�земле�орист�-

вання�(далі —�Комісія)�протя�ом�14�робочих�днів�з�дня�одержання�справи-�лопотання�роз�ля-
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дає�прое�т�виснов���та��лопотання�про�надання�дозвол��на�розроблення�до��ментації�із�земле-

�строю�разом�з�доданими�до�ньо�о�до��ментами.

3.�Я�що�Комісія�по�одж�ється�з�прое�тами�до��ментів,�під�отовленими�Департаментом�зе-

мельних�рес�рсів,�то�за�рез�льтатами�роз�ляд���оловою�та�се�ретарем�Комісії�підпис�ється�від-

повідний�висново�,�я�ий�разом�із�справою-�лопотанням�передається�до�приймальні�Київради�із

земельних�питань.

4.�Приймальня�Київради�із�земельних�питань�не�пізніше�наст�пно�о�робочо�о�дня�після�отри-

мання�підписано�о�виснов���Комісії�передає�йо�о�разом�із��лопотанням�та�прое�том�дозвол��на

розроблення�до��ментації�із�земле�строю�(або�відмови�в�наданні�та�о�о�дозвол�)�на�роз�ляд�Ки-

ївсь�ом��місь�ом���олові�або�заст�пни���місь�о�о��олови —�се�ретарю�Київради.

5.�Я�що�Комісія�не�по�одж�ється�з�прое�тами�до��ментів,�під�отовленими�Департаментом�зе-

мельних�рес�рсів,�то�за�рез�льтатами�роз�ляд��Комісія�надає�витя��з�прото�ол��засідання�Комі-

сії,�підписаний��оловою�та�се�ретарем�Комісії,�я�ий�разом�із�справою-�лопотанням�повертаєть-

ся�до�Департамент��земельних�рес�рсів�через�приймальню�Київради�із�земельних�питань�для�під-

�отов�и�прое�т��дозвол��на�розроблення�до��ментації�із�земле�строю�або�відмови���наданні�до-

звол�,—�відповідно�до�витя���з�прото�ол�.

6.�На�підставі�витя���із�прото�ол��засідання�Комісії�Департамент�земельних�рес�рсів�подає�че-

рез�приймальню�Київради�із�земельних�питань�на�роз�ляд�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�або�за-

ст�пни�а�місь�о�о��олови —�се�ретаря�Київради�прое�т�дозвол��Київсь�ої�місь�ої�ради�на�роз-

роблення�до��ментації�із�земле�строю�або�відмови���наданні�дозвол�.

7.�Київсь�ий�місь�ий��олова�або�заст�пни��місь�о�о��олови —�се�ретар�Київради�на�підставі�вис-

нов���або�витя���з�прото�ол��засідання�Комісії�підпис�є�дозвіл�Київсь�ої�місь�ої�ради�на�розроб-

лення�до��ментації�із�земле�строю�або�відмов����наданні�та�о�о�дозвол�.

8.�Підставами�для�відмови���наданні�дозвол��на�розроблення�до��ментації�із�земле�строю�мо-

ж�ть�б�ти�невідповідність�ініціативи�щодо�розташ�вання�земельної�ділян�и�вимо�ам�за�онів,�прий-

нятих�відповідно�до�них�нормативно-правових�а�тів,�а�та�ож�Генеральном��план��міста�Києва,�ін-

шій�містоб�дівній�до��ментації,�схемам�земле�строю�і�техні�о-е�ономічним�об�р�нт�ванням�ви-

�ористання�та�охорони�земель�міста�Києва,�прое�там�земле�строю�щодо�впоряд��вання�тери-

торії�міста�Києва,�затвердженим���встановленом��за�онодавством�поряд��;�подання�заці�авле-

ною�особою�неповно�о�с�лад��па�ета�до��ментів,�необхідних�для�одержання�дозвол��на�роз-

роблення�до��ментації�із�земле�строю —���разі�я�що�заці�авлена�особа�не��с�н�ла�недолі�и,�ви-

явлені�Департаментом�земельних�рес�рсів�відповідно�до�частини�п’ятої�статті�5�цьо�о�Поряд��;

виявлення�в�до��ментах,�поданих�заці�авленою�особою,�недостовірних�відомостей�та�інші�під-

стави,�встановлені�за�оном.

Забороняється�відмова���наданні�дозвол��на�розроб���до��ментації�із�земле�строю�щодо�зе-

мельних�діляно�,�місце�розташ�вання�об’є�тів�на�я�их�по�оджено�з�ідно�із�статтею�151�Земель-

но�о��оде�с��У�раїни.

9.�Київсь�ий�місь�ий��олова,�заст�пни��місь�о�о��олови —�се�ретар�Київради���разі�нез�оди�з

виснов�ом�(витя�ом�з�прото�ол�)�Комісії�повертає�йо�о�зі�своїми�за�важеннями�для�повторно�о

роз�ляд�.

10.�Дозвіл�Київсь�ої�місь�ої�ради�на�розроблення�до��ментації�із�земле�строю�або�відмова�в

наданні�та�о�о�дозвол��передається�до�приймальні�Київради�із�земельних�питань�для�видачі�за-

ці�авленій�особі�або��повноваженом��нею�представни��.

Після���ладання�до�овор��з�розробни�ом�до��ментації�із�земле�строю�на�розроблення�відпо-

відної�до��ментації�із�земле�строю�відповідно�до�надано�о�дозвол��заці�авлена�особа�в�письмо-

вій�формі�(листом)�повідомляє�Департамент�земельних�рес�рсів�про���ладання�та�о�о�до�ово-

р�.

11.�Копія�дозвол��Київсь�ої�місь�ої�ради�на�розроблення�до��ментації�із�земле�строю�або�від-

мови�в�наданні�та�о�о�дозвол�,�засвідчена�печат�ою�се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради,�разом

із�відповідною�справою-�лопотанням�передається�через�приймальню�Київради�із�земельних�пи-

тань�до�Департамент��земельних�рес�рсів.

12.�Дозвіл�Київсь�ої�місь�ої�ради�на�розроблення�до��ментації�із�земле�строю�не��арант�є�по-

зитивно�о�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питання�передачі�(надання)�земельної�ділян�и.�В�до-

зволі�відповідно�до�вимо��за�онодавства�У�раїни�мож�ть�б�ти�зазначені�попередні��мови�пере-

дачі�(надання)�земельної�ділян�и.

13.�У�разі�я�що���місячний�стро��з�дня�реєстрації��лопотання�Київсь�ою�місь�ою�радою�не�на-

дано�дозвол��на�розроблення�до��ментації�із�земле�строю�або�мотивованої�відмови���йо�о�на-

данні,��рім�випад��,�передбачено�о�частиною�п’ятою�статті�5�цьо�о�Поряд��,�то�заці�авлена�осо-

ба���місячний�стро��з�дня�за�інчення�зазначено�о�стро���має�право,�я�що�інше�не�встановлено

за�онодавством,�замовити�розроблення�до��ментації�із�земле�строю�без�надання�та�о�о�дозво-

л�,�про�що�письмово�повідомляє�Київсь���місь���рад��через�приймальню�Київради�з�земельних

питань���місячний�стро��з�дня���ладання�до�овор��з�розробни�ом�до��ментації�із�земле�строю.

До�письмово�о�повідомлення,�в�я�ом��зазначається�реєстраційний�номер�справи-�лопотання,

додається�засвідчена�заці�авленою�особою�або�розробни�ом�до��ментації�із�земле�строю��о-

пія�до�овор��на�ви�онання�робіт�із�земле�строю�щодо�розроблення�відповідної�до��ментації�із

земле�строю.

Приймальня�Київради�з�земельних�питань�не�пізніше�наст�пно�о�робочо�о�дня�з�дня�надхо-

дження�повідомлення�направляє�йо�о�разом�з��опією�до�овор��на�ви�онання�робіт�із�земле�ст-

рою�до�Департамент��земельних�рес�рсів.

Департамент�земельних�рес�рсів�на�підставі�повідомлення�заці�авленої�особи�щодо�розроблен-

ня�до��ментації�із�земле�строю�без�одержання�дозвол��Київсь�ої�місь�ої�ради�на�її�розроблення

��разі�наб�ття�заці�авленою�особою�та�о�о�права�відповідно�до�за�онодавства�та�цьо�о�Поряд��,

баз�ючись�на�відповідній�справі-�лопотанні,�протя�ом�п’яти�робочих�днів��от�є�завдання�на�про-

е�т�вання�та�видає�йо�о�разом�із�ори�іналом�повідомлення,�залишаючи���справі-�лопотанні��о-

пію�та�о�о�повідомлення,�заці�авленій�особі�або�розробни���до��ментації�із�земле�строю,�я�що

та�е�право�розробни�а�визначено�до�овором�на�розроблення�до��ментації�із�земле�строю.

Розділ�3.�По�одження�місця�розташ�вання�об’є�та�на�земельній�ділянці

Стаття�7.�Подання��лопотання�про�по�одження�місця�розташ�вання�об’є�та

1.�Юридичні�особи�або�фізичні�особи —�підприємці,�заці�авлені���ви��пі�земельних�діляно�,�що

переб�вають���власності��ромадян�чи�юридичних�осіб,�для�с�спільних�потреб�та�з�мотивів�с�-

спільної�необхідності�з�метою�по�одження�місця�розташ�вання�об’є�та�звертаються�до�Київсь�ої

місь�ої�ради�з��лопотанням�про�по�одження�місця�розташ�вання�об’є�та�через�приймальню�Ки-

ївради�з�земельних�питань�для�по�одження�місця�розташ�вання�та�их�об’є�тів:

б�дівництво,��апітальний�ремонт,�ре�онстр��ція�та�обсл��ов�вання�лінійних�об’є�тів�та�об’є�-

тів�транспортної�і�енер�етичної�інфрастр��т�ри,�пов’язаних�з�обсл��ов�ванням�територіальної

�ромади�міста�Києва�(дорі�,�мостів,�еста�ад,��азо-�та�водопроводів,�ліній�еле�тропередачі,�зв’яз-

��,�аеропортів,�нафтових�та��азових�терміналів,�еле�тростанцій),�та�об’є�тів,�необхідних�для�їх�е�с-

пл�атації;

розташ�вання�об’є�тів�природно-заповідно�о�фонд��місцево�о�значення;�

створення�місь�их�пар�ів,�б�дівництво�дош�ільних�навчальних�за�ладів,�майданчи�ів�відпочин-

��,�стадіонів�та�розміщення��ладовищ;

для�розміщення�інших�об’є�тів���встановлених�за�онодавством�випад�ах.�По�одження�місця

розташ�вання�об’є�та�для�ви��п��земельних�діляно�,�що�доп�с�ають�можливість�їх�прим�со-

во�о�відч�ження�з�мотивів�с�спільної�необхідності�за�рішенням�с�д�,�здійснюється�ви�лючно�під

розміщення:

лінійних�об’є�тів�та�об’є�тів�транспортної�і�енер�етичної�інфрастр��т�ри,�пов’язаних�з�обсл�-

�ов�ванням�територіальної��ромади�міста�Києва�(дорі�,�мостів,�еста�ад,�ма�істральних�тр�бо-

проводів,�ліній�еле�тропередачі,�аеропортів,�нафтових�і��азових�терміналів,�еле�тростанцій)�та

об’є�тів,�необхідних�для�їх�е�спл�атації;

об’є�тів�природно-заповідно�о�фонд��місцево�о�значення,��ладовищ;�

інших�об’є�тів���встановлених�за�онодавством�випад�ах.�

2.�До��лопотання�про�по�одження�місця�розташ�вання�об’є�та�додаються:�

матеріали�об�р�нт�вання�необхідності�ви��п��та/або�відведення�земельної�ділян�и;�

�рафічні�матеріали�в�масштабі�не�менше�1:2000,�на�я�их�зазначено�бажане�місце�розташ�-

вання�та�орієнтовний�розмір�земельної�ділян�и,�а�саме:�витя��з�місь�о�о�земельно�о��адастр�

та�витя��з�містоб�дівно�о��адастр�;

до��менти�щодо�правово�о�стат�с��об’є�тів�нер�хомо�о�майна�(б�дівель,�спор�д) —���разі

розташ�вання�та�их�на�землях��ом�нальної�власності,�я�що�місце�розташ�вання�об’є�та,��рім

земель�приватної�власності,�та�ож�по�одж�ється�на�землях��ом�нальної�власності;

нотаріально�засвідчена�письмова�з�ода�власни�а�земельної�ділян�и�(земле�орист�вача)�на

ви��п�земельної�ділян�и�(її�частини)�(�рім�ви��п��земельної�ділян�и�(її�частини)�на�підставах,�що

доп�с�ають�можливість�її�прим�сово�о�відч�ження�з�мотивів�с�спільної�необхідності)�із�зазна-

ченням�розмірів�передбаченої�для�ви��п��земельної�ділян�и�та��мов�її�ви��п�;

засвідчені�печат�ою�(за�наявності)�та�підписом��ерівни�а�заці�авленої�особи��опії��становчих

до��ментів�(для�юридичних�осіб),�витя��з�Єдино�о�державно�о�реєстр��юридичних�осіб�та�фізич-

них�осіб —�підприємців�(для�юридичних�осіб,�фізичних�осіб —�підприємців),��опія�реєстраційно-

�о�номера�облі�ової��арт�и�платни�а�подат���(�рім��ромадян�У�раїни,�я�і�через�свої�релі�ійні�або

інші�пере�онання�відмовилися�від�прийняття�реєстраційно�о�номера�облі�ової��арт�и�платни�а

подат���(ідентифі�аційно�о�номера),�офіційно�повідомили�про�це�відповідні�ор�ани�державної

влади�та�мають�відміт���в�паспорті��ромадянина�У�раїни)�(для�фізичних�осіб —�підприємців);

довіреність�або�засвідчена�в��становленом��поряд���її��опія,�на�підставі�я�ої�інтереси�заяв-

ни�а�представляє�йо�о��повноважена�особа�(��разі�я�що��лопотання�подається�представни�ом).

2.1.�До�з�оди�власни�а�земельної�ділян�и�на�її�ви��п�додаються:

а)���разі�вини�нення�права�власності�на�земельн��ділян���до�01.01.2013 —��опія�до��мента,

що�посвідч�є�право�власності�на�земельн��ділян��,�та�витя��з�Державно�о�земельно�о��адас-

тр��про�земельн��ділян��;

б)���разі�вини�нення�права�власності�на�земельн��ділян���після�01.01.2013 —��опії�до��мен-

тів,�що�посвідч�ють�оформлення�та�реєстрацію�права�власності�на�земельн��ділян��,�витя��з

Державно�о�земельно�о��адастр��про�земельн��ділян��,�витя��з�Державно�о�реєстр��речових

прав�на�нер�хоме�майно�про�реєстрацію�права�власності�на�земельн��ділян��;

в)���разі�я�що�на�земельній�ділянці�розташовані�об’є�ти�нер�хомо�о�майна�(б�дівлі,�спор�-

ди) —�до��менти�щодо�правово�о�стат�с��об’є�тів�нер�хомо�о�майна,�розташованих�на�зе-

мельній�ділянці,�що�підтвердж�ють�в��становленом��за�онодавством�поряд���оформлення�та

реєстрацію�права�власності�на�та�е�нер�хоме�майно,�а�та�ож��опія�матеріалів�технічної�інвен-

таризації�об’є�тів�нер�хомо�о�майна.

3.�У�разі�невідповідності��лопотання�про�по�одження�місця�розташ�вання�об’є�та�та�с�лад�

доданих�до�ньо�о�до��ментів�вимо�ам�цьо�о�Поряд����лопотання�не�приймається.

4.�Приймальня�Київради�з�земельних�питань���день�реєстрації��лопотання�про�по�одження�міс-

ця�розташ�вання�об’є�та�або�протя�ом�наст�пно�о�робочо�о�дня�передає�це��лопотання�з�дода-

ними�до�ньо�о�до��ментами,�сформованими���справ�-�лопотання,�до�Департамент��земельних

рес�рсів�для�ор�анізації�роз�ляд���лопотання�територіальним�ор�аном���м.�Києві�центрально�о

ор�ан��ви�онавчої�влади,�що�реаліз�є�державн��політи�����сфері�земельних�відносин�(далі —�Те-

риторіальний�ор�ан�земельних�рес�рсів),�та�Департаментом�містоб�д�вання�та�архіте�т�ри.

5.�У�разі�ви��п��земельних�діляно��під�об’є�ти�містоб�д�вання,�розміщення�я�их�визначено

містоб�дівною�або�землевпорядною�до��ментацією�(Генеральний�план�міста�Києва,�детальні

плани�території,�інша�містоб�дівна�до��ментація,�техні�о-е�ономічні�обґр�нт�вання�ви�орис-

тання�та�охорони�земель�міста�Києва,�прое�ти�земле�строю�щодо�впоряд��вання�території

міста�Києва�тощо),�по�одження�місця�розташ�вання�об’є�та�не�проводиться.

Стаття�8.�Роз�ляд��лопотань�про�по�одження�місця�розташ�вання�об’є�та

1.�Департамент�земельних�рес�рсів�протя�ом�п’яти�днів�з�дня�надходження��лопотання�про

по�одження�місця�розташ�вання�об’є�та�надсилає�йо�о��опію�і��опії�додат�ів�до�ньо�о�Терито-

ріальном��ор�ан��земельних�рес�рсів�і�Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри,�я�і�про-

тя�ом�10�днів�з�дня�одержання��опії��лопотання�надають�Київсь�ій�місь�ій�раді�висново��про�по-

�одження�місця�розташ�вання�об’є�та�або�про�відмов��в�та�ом��по�одженні,�я�ий�із�с�провід-

ним�листом�надсилається�на�адрес��Департамент��земельних�рес�рсів.

2.�Департамент�земельних�рес�рсів�на�підставі�виснов�ів�Територіально�о�ор�ан��земельних

рес�рсів�і�Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри��от�є�прое�т�рішення�Київсь�ої�місь�ої

ради�про�по�одження�місця�розташ�вання�об’є�та�або�про�відмов��в�та�ом��по�одженні.

3.�У�разі�я�що�ви��п�земельних�діляно��проводиться�за�по�одженням�з�Верховною�Радою

У�раїни,�Департамент�земельних�рес�рсів��от�є�висново��щодо�можливості�по�одження�місця

розташ�вання�об’є�та�та�прое�т�листа�від�імені�Київсь�ої�місь�ої�ради�за�підписом�Київсь�о�о

місь�о�о��олови�або�заст�пни�а�місь�о�о��олови —�се�ретаря�Київради�про�подання�матеріалів

по�одження�місця�розташ�вання�об’є�та�до�Кабінет��Міністрів�У�раїни�для�їх�роз�ляд��і�подан-

ня�до�Верховної�Ради�У�раїни�для�прийняття�відповідно�о�рішення.

4.�У�рішенні�Київсь�ої�місь�ої�ради�про�по�одження�місця�розташ�вання�земельної�ділян�и�за-

значається��адастровий�номер�земельної�ділян�и,���зв’яз���з�ви��пом�я�ої�по�одж�ється�міс-

це�розташ�вання�об’є�та.

5.�Рішення�про�по�одження�місця�розташ�вання�об’є�та�з�одночасним�наданням�дозвол��на

розроблення�прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и�приймається�Київсь�ою

місь�ою�радою�в�поряд��,�встановленом��Ре�ламентом�Київсь�ої�місь�ої�ради�з��рах�ванням

особливостей,�встановлених�цим�Поряд�ом,�та���стро�и,�встановлені�за�онодавством.

С�б’є�том�подання�прое�т��рішення�вист�пає�Департамент�земельних�рес�рсів,�а�прое�т�рі-

шення���цьом��разі�підпис�ється�дире�тором�та��ерівни�ом�юридичної�сл�жби�цьо�о�департа-

мент��та�подається�на�роз�ляд�Київсь�ої�місь�ої�ради�в�поряд��,�встановленом��Ре�ламентом

Київсь�ої�місь�ої�ради.

6.�У�разі�я�що�ви��п�земельних�діляно��проводиться�за�по�одженням�з�Верховною�Радою

У�раїни,�рішення�про�по�одження�місця�розташ�вання�об’є�та�з�одночасним�наданням�дозво-

л��на�розроблення�прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и�приймається�Ки-

ївсь�ою�місь�ою�радою�після�отримання�рішення�Верховної�Ради�У�раїни�про�по�одження�міс-

ця�розташ�вання�об’є�та.

7.�Рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�про�по�одження�місця�розташ�вання�об’є�та�і�надання�до-

звол��на�розроблення�прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и�або�відмов�

в�та�ом��по�одженні�і�наданні�та�о�о�дозвол��видається�се�ретаріатом�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�заці�авленій�особі�або�її��повноваженом��представни��.
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8.�Копія�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�про�по�одження�місця�розташ�вання�об’є�та�і�на-

дання�дозвол��на�розроблення�прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и

або�відмов��в�та�ом��по�одженні�і�наданні�та�о�о�дозвол��разом�із�відповідною�справою-

�лопотанням�передається�до�Департамент��земельних�рес�рсів,�а��опія�та�о�о�рішення�над-

силається�се�ретаріатом�Київсь�ої�місь�ої�ради�до�Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�-

т�ри.

Розділ�4.�Порядо��передачі�(надання)�земельної�ділян�и�на�підставі�прое�т��зем-

ле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и�та�здійснення��онтролю�за�ви�орис-

танням�і�охороною�земель�при�проведенні�земле�строю

Стаття�9.�Розроблення�прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и

1.�Прое�т�земле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и�розробляється�на�підставі�до-

звол��на�йо�о�розроблення�або�без�та�о�о�дозвол����разі�я�що�заці�авленою�особою�відпо-

відно�до�за�онодавства�та�цьо�о�Поряд���наб�то�право�замовити�розроблення�до��ментації

із�земле�строю�без�надання�та�о�о�дозвол�,��рім�випад����оли�право�на�земельн��ділян��

підля�ає�наб�ттю�на��он��рентних�засадах�(земельних�тор�ах).

У�разі�наб�ття�заці�авленою�особою�відповідно�до�за�онодавства�та�цьо�о�Поряд���права

на�розроблення�прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и�без�одержання�до-

звол��Київсь�ої�місь�ої�ради�на�йо�о�розроблення�(частина�тринадцята�статті�6�цьо�о�Поряд-

��)�та�ий�прое�т�земле�строю�розробляється�з��рах�ванням�завдання�на�прое�т�вання,�ви-

дано�о�Департаментом�земельних�рес�рсів.

2.�Прое�т�земле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и�розробляється�за�замовлен-

ням�заці�авленої�особи�ви�онавцем�робіт�із�земле�строю,�я�ий�відповідно�до�за�онодавства

є�розробни�ом�до��ментації�із�земле�строю.

3.�Умови�і�стро�и�розроблення�прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и�ви-

значаються�до�овором,���ладеним�між�заці�авленою�особою�і�розробни�ом�до��ментації�із�зем-

ле�строю,�а�стро��розроблення�прое�т��земле�строю�не�має�перевищ�вати�встановлено�о�за-

�онодавством�ма�симально�о�стро���с�ладання�до��ментації�із�земле�строю.

4.�Прое�т�земле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и�розробляється�відповідно�до

вимо�,�визначених�за�онодавством�та�цим�Поряд�ом.

5.�При�ви�онанні�робіт�із�розроб�и�прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян-

�и�в�частині�встановлення�меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)�доп�с�ається�збіль-

шення�меж�земельної�ділян�и�та�її�площі�не�більше�ніж�на�50��в.�м���порівнянні�з�дозволом�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�або�завданням�на�прое�т�вання,�виданим�Департаментом�земельних�ре-

с�рсів���випад����оли�заці�авленою�особою�відповідно�до�за�онодавства�та�цьо�о�Поряд��

наб�то�право�замовити�розроблення�до��ментації�із�земле�строю�без�надання�та�о�о�дозво-

л�,��рім�випад����оли�право�на�земельн��ділян���підля�ає�наб�ттю�на��он��рентних�засадах

(земельних�тор�ах).

6.�Зміна�цільово�о�призначення�земельних�діляно��приватної�власності�здійснюється�за�іні-

ціативою�власни�ів�земельних�діляно�,�а�прое�т�земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и�приватної�власності,�цільове�призначення�я�ої�власни��має�намір�змінити,�розробляє-

ться�на�замовлення�власни�а�земельної�ділян�и�без�надання�Київсь�ою�місь�ою�радою�дозво-

л��на�йо�о�розроблення,�але�з�обов’яз�овим��рах�ванням�містоб�дівної�сит�ації,�визначеної

��витя���з�містоб�дівно�о��адастр�.

Стаття�10.�По�одження�прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и

1.�Розроблений�прое�т�земле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и�з�дотриманням

вимо��за�онів�У�раїни�«Про�дозвільн��систем����сфері��осподарсь�ої�діяльності»�та�«Про�ад-

міністративні�посл��и»�по�одж�ється�в�поряд���та�ор�анами,�встановленими�статтею�186-1

Земельно�о��оде�с��У�раїни.

2.�У�разі�я�що�прое�т�земле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и�підля�ає�обов’яз-

�овій�державній�е�спертизі�землевпорядної�до��ментації,�по�оджений�прое�т�з�дотриманням

вимо��за�онів�У�раїни�«Про�дозвільн��систем����сфері��осподарсь�ої�діяльності»�та�«Про�ад-

міністративні�посл��и»�подається�заці�авленою�особою�або�розробни�ом�до��ментації�із�зем-

ле�строю�до�центрально�о�ор�ан��ви�онавчої�влади,�що�реаліз�є�державн��політи�����сфері

земельних�відносин,�або�йо�о�територіально�о�ор�ан��в�місті�Києві�для�здійснення�та�ої�е�с-

пертизи.

3.�Заці�авлена�особа�має�право�ініціювати�проведення�добровільної�державної�е�сперти-

зи�прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и.

4.�У�разі�передачі�прое�т��земле�строю�на�по�одження�через�дозвільний�центр�(центр�на-

дання�адміністративних�посл��)�цей�центр�при�пор�шенні�відповідними�ор�анами�встановле-

них�за�онодавством�стро�ів�по�одження�прое�т��земле�строю�або�проведення�державної�е�с-

пертизи�землевпорядної�до��ментації�інформ�є�про�це��правління�по�роботі�з��ореспонден-

цією�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�та�Київсь�ої�місь�ої�ради�се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди.

5.�Я�що�земельна�ділян�а�надається�за�по�одженням�з�Верховною�Радою�У�раїни,�по�о-

джений�прое�т�земле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и�подається�заці�авленою�осо-

бою�до�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),

я�ий�зі�своїми�пропозиціями�та���встановлених�за�оном�випад�ах�з�позитивним�виснов�ом

державної�е�спертизи�землевпорядної�до��ментації�подає�зазначений�прое�т�до�Кабінет��Мі-

ністрів�У�раїни,�де�роз�лядають�ці�матеріали�та�подають�їх�до�Верховної�Ради�У�раїни�для

прийняття�відповідно�о�рішення.

6.�Я�що�земельна�ділян�а�надається����орист�вання�за�по�одженням�з�Кабінетом�Міністрів

У�раїни,�по�оджений�прое�т�земле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и�подається�за-

ці�авленою�особою�до�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації),�я�ий�роз�лядає�йо�о�і�в�місячний�стро��подає�зазначений�прое�т�із�своїми

пропозиціями�та���встановлених�за�оном�випад�ах�з�позитивним�виснов�ом�державної�е�с-

пертизи�землевпорядної�до��ментації�до�Кабінет��Міністрів�У�раїни�для�прийняття�відповід-

но�о�рішення.

Стаття�11.�Державна�реєстрація�земельної�ділян�и�та�внесення�відомостей�про

до��ментацію�із�земле�строю�до�місь�о�о�земельно�о��адастр�

1.�Земельна�ділян�а,�сформована�на�підставі�розроблено�о�та�по�оджено�о�прое�т��зем-

ле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и,�підля�ає�державній�реєстрації���поряд��,�вста-

новленом��за�онодавством.

2.�Після�державної�реєстрації�земельної�ділян�и�розробни��до��ментації�із�земле�строю�від

імені�заці�авленої�особи,�я�що�інше�не�встановлено�до�овором�на�розроблення�до��мента-

ції�із�земле�строю,�подає�розроблений�прое�т�земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и�до�Департамент��земельних�рес�рсів�із:

заявою�про�внесення�відомостей�про�прое�т�земле�строю�до�місь�о�о�земельно�о��адас-

тр�,�я�ий�ведеться�Департаментом�земельних�рес�рсів���поряд��,�встановленом��рішенням

Київсь�ої�місь�ої�ради;

витя�ом�з�Державно�о�земельно�о��адастр��про�земельн��ділян��;

матеріалами�по�одження�прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и,�в�то-

м��числі�з�позитивним�виснов�ом�державної�е�спертизи�землевпорядної�до��ментації —��

разі�необхідності�здійснення�обов’яз�ової�державної�е�спертизи�землевпорядної�до��мен-

тації�з�ідно�із�за�онодавством;

еле�тронним�файлом.

3.�Департамент�земельних�рес�рсів�для�здійснення��онтролю�при�проведенні�земле�строю

��стро�,�що�не�перевищ�є�14�робочих�днів,�перевіряє�прое�т�земле�строю�щодо�відведення

земельної�ділян�и�на�відповідність�дозвол��на�йо�о�розроблення�або�завданню�на�прое�т�ван-

ня,�видано�о�Департаментом�земельних�рес�рсів���випад��,��оли�заці�авленою�особою�від-

повідно�до�за�онодавства�та�цьо�о�Поряд���наб�то�право�замовити�розроблення�до��мента-

ції�із�земле�строю�без�надання�та�о�о�дозвол�,�а�та�ож�даним�місь�о�о�земельно�о��адастр�

та�ор�анізов�є�перевір���еле�тронно�о�файл�.

4.�Департамент�земельних�рес�рсів���разі�відповідності�прое�т��земле�строю�щодо�відве-

дення�земельної�ділян�и�вимо�ам,�встановленим�частинами�др��ою�та�третьою�цієї�статті,�на-

дає�пропозиції���формі�виснов���щодо�можливості�надання�під�заб�дов��та�для�інших�потреб

земельної�ділян�и,��опія�я�о�о�збері�ається�в�матеріалах��адастрової�справи,�а�та�ож�ор�ані-

зов�є�внесення�еле�тронно�о�файл��до�місь�о�о�земельно�о��адастр�,�про�що�на�прое�ті�зем-

ле�строю,�в�том��числі�на��рафічній�частині,�робиться�познач�а.

5.�Після�внесення�відомостей�про�прое�т�земле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян-

�и�до�місь�о�о�земельно�о��адастр��прое�т�земле�строю�разом�з�виснов�ом�Департамент�

земельних�рес�рсів�невід�ладно�повертається�Департаментом�земельних�рес�рсів�розробни-

���до��ментації�із�земле�строю,�я�ий�її�подав�від�імені�заці�авленої�особи,�або�заці�авленій

особі.

6.�У�разі�невідповідності�прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и�вимо�ам,

встановленим�частинами�др��ою�та�третьою�цієї�статті,�або�я�що�за�рез�льтатами�здійснен-

ня��онтролю�при�проведенні�земле�строю�з’яс�вались�відомості�чи�обставини,�що�не�б�ли

належним�чином�відображені�розробни�ом���прое�ті�земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и,�не�відповідають�дозвол��на�розроблення�прое�т��земле�строю�щодо�відведення

земельної�ділян�и�або�завданню�на�прое�т�вання,�видано�о�Департаментом�земельних�рес�р-

сів���випад��,��оли�заці�авленою�особою�відповідно�до�за�онодавства�та�цьо�о�Поряд���на-

б�то�право�замовити�розроблення�до��ментації�із�земле�строю�без�надання�та�о�о�дозвол�,

прое�т�земле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и�повертається�Департаментом�зе-

мельних�рес�рсів�розробни���до��ментації�із�земле�строю,�я�ий�йо�о�подав�від�імені�заці�ав-

леної�особи,�або�безпосередньо�заці�авленій�особі�на�доопрацювання.�У�та�ом��випад���Де-

партамент�земельних�рес�рсів���виснов���щодо�можливості�надання�під�заб�дов��та�для�ін-

ших�потреб�земельної�ділян�и�письмово�зазначає�підстави�повернення.

Після��с�нення�заці�авленою�особою�або�розробни�ом�до��ментації�із�земле�строю�недо-

лі�ів,�зазначених�Департаментом�земельних�рес�рсів,�повторне�повернення�прое�т��земле-

�строю�не�доп�с�ається.

Після�доопрацювання�прое�т�земле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и�подається

до�Департамент��земельних�рес�рсів�в�поряд��,�встановленом��цією�статтею.

Стаття�12.�Заходи�з�ор�анізації�земле�строю�на�підставі�відомостей�місь�о�о�зе-

мельно�о��адастр��щодо�наявності�підстав�для�надання�(передачі)�земельної�ділян-

�и�без�розроблення�до��ментації�із�земле�строю

1.�У�разі�вини�нення�передбачених�за�онодавством�підстав�для�надання�земельної�ділян-

�и�без�розроблення�до��ментації�із�земле�строю�заці�авлена�особа�звертається�до�Депар-

тамент��земельних�рес�рсів�із�заявою�щодо�підтвердження�наявності�чи�відс�тності�відомо-

стей�про�реєстрацію�права��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва�на�зе-

мельн��ділян���з�метою�можливості�її�одержання�в��орист�вання�(��власність)�без�розроблен-

ня�до��ментації�із�земле�строю.

2.�До�заяви�додаються�та�і�до��менти:

витя��з�Державно�о�земельно�о��адастр��про�земельн��ділян��;

нотаріально�посвідчені��опії�до��ментів�щодо�правово�о�стат�с��об’є�тів�нер�хомо�о�май-

на�(б�дівель,�спор�д)�та�матеріалів�технічної�інвентаризації�об’є�тів�нер�хомо�о�майна,�я�що

та�і�розташовані�на�земельній�ділянці;

нотаріально�посвідчена�письмова�з�ода�земле�орист�вача�на�вил�чення�земельної�ділян�и

(��разі�необхідності�вил�чення�земельної�ділян�и)�чи�припинення�права��орист�вання�земель-

ною�ділян�ою�(��разі�добровільної�відмови�від�права��орист�вання�земельною�ділян�ою)�або��

разі�ненадання�чи�відмови���наданні�та�ої�з�оди —�рішення�с�д��про�вирішення�цьо�о�питан-

ня;

засвідчені�печат�ою�(за�наявності)�та�підписом��ерівни�а�заці�авленої�особи��опії��станов-

чих�до��ментів�(для�юридичних�осіб),�витя��з�Єдино�о�державно�о�реєстр��юридичних�осіб

та�фізичних�осіб —�підприємців�(для�юридичних�осіб,�фізичних�осіб —�підприємців),��опія

реєстраційно�о�номера�облі�ової��арт�и�платни�а�подат���(�рім��ромадян�У�раїни,�я�і�че-

рез�свої�релі�ійні�або�інші�пере�онання�відмовилися�від�прийняття�реєстраційно�о�номера

облі�ової��арт�и�платни�а�подат���(ідентифі�аційно�о�номера),�офіційно�повідомили�про�це

відповідні�ор�ани�державної�влади�та�мають�відміт���в�паспорті��ромадянина�У�раїни)�(для

фізичних�осіб —�підприємців),�а�для��ромадянина —��опія�до��мента,�що�посвідч�є�особ�,

та��опія�реєстраційно�о�номера�облі�ової��арт�и�платни�а�подат���(�рім��ромадян�У�раїни,

я�і�через�свої�релі�ійні�або�інші�пере�онання�відмовилися�від�прийняття�реєстраційно�о�но-

мера�облі�ової��арт�и�платни�а�подат���(ідентифі�аційно�о�номера),�офіційно�повідомили

про�це�відповідні�ор�ани�державної�влади�та�мають�відміт���в�паспорті��ромадянина�У�ра-

їни);

довіреність�або�засвідчена�в��становленом��поряд���її��опія,�на�підставі�я�ої�інтереси�заяв-

ни�а�представляє�йо�о��повноважена�особа�(��разі�я�що��лопотання�подається�представни-

�ом);

інші�до��менти,�я�і�є�підставою�для�надання�земельної�ділян�и.

3.�Департамент�земельних�рес�рсів�з�метою�здійснення��онтролю�при�проведенні�земле-

�строю���стро�,�що�не�перевищ�є�14�робочих�днів,�перевіряє�подані�до��менти,�наявність

(відс�тність)�зареєстровано�о�права��ом�нальної�власності�на�земельн��ділян���та�за�рез�ль-

татами�та�ої�перевір�и���разі�наявності�підстав�для�надання�(передачі)�земельної�ділян�и�без

розроблення�до��ментації�із�земле�строю��от�є�відповідний�висново��щодо�можливості�на-

дання�під�заб�дов��та�для�інших�потреб�земельної�ділян�и,�я�ий�разом�з�наданими�заці�ав-

леною�особою�до��ментами�повертається�Департаментом�земельних�рес�рсів�заці�авленій

особі�для�звернення�до�Київсь�ої�місь�ої�ради�щодо�прийняття�нею�рішення�про�надання�(пе-

редач�)�земельної�ділян�и.

Стаття�13.�Під�отов�а�прое�т��рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�про�передач��(на-

дання)�земельної�ділян�и�та�прийняття�та�о�о�рішення�на�підставі�прое�т��земле-

�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и�або�без�с�ладання�до��ментації�із�зем-

ле�строю

1.�Після�державної�реєстрації�земельної�ділян�и�в�Державном��земельном���адастрі�на�під-

ставі�прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и�та�внесення�даних�про�та���до-

��ментацію�із�земле�строю�до�місь�о�о�земельно�о��адастр��або���разі�передачі�(надання)

земельної�ділян�и�без�с�ладання�до��ментації�із�земле�строю�(я�що�не�змінюються�межі�та



цільове�призначення�земельної�ділян�и,�зареєстрованої�в�Державном��земельном���адастрі

відповідно�до�За�он��У�раїни�«Про�Державний�земельний��адастр»,�право�власності�терито-

ріальної��ромади�міста�Києва�на�я���зареєстровано���Державном��реєстрі�речових�прав�на

нер�хоме�майно)�заці�авлена�особа�з�метою�прийняття�Київсь�ою�місь�ою�радою�рішення�про

передач��(надання)�земельної�ділян�и�в��орист�вання�(��власність)�звертається�до�державно-

�о�адміністратора�дозвільно�о�центр��з�заявою�на�одержання�до��мента�дозвільно�о�хара�те-

р��за�формою,�встановленою�Кабінетом�Міністрів�У�раїни.

2.�До�заяви�на�одержання�до��мента�дозвільно�о�хара�тер��додаються:

а)���разі�передачі�(надання)�земельної�ділян�и�на�підставі�прое�т��земле�строю�щодо�відве-

дення�земельної�ділян�и:

ори�інал�прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и�з�матеріалами�йо�о�по-

�одження;

позитивний�висново��державної�е�спертизи�землевпорядної�до��ментації —���разі�необхід-

ності�здійснення�обов’яз�ової�державної�е�спертизи�землевпорядної�до��ментації�з�ідно�із�за-

�онодавством;

витя��з�Державно�о�земельно�о��адастр��про�земельн��ділян��;

висново��Департамент��земельних�рес�рсів�щодо�можливості�надання�під�заб�дов��та�для

інших�потреб�земельної�ділян�и,�одержаний�відповідно�до�статті�11�розділ��4�цьо�о�Поряд��;

довіреність�або�засвідчена�в��становленом��за�онодавством�поряд���її��опія,�на�підставі�я�ої

інтереси�заці�авленої�особи�представляє�її��повноважена�особа�(��разі�я�що�заява�подається

представни�ом);

б)���разі�передачі�(надання)�земельної�ділян�и�без�с�ладання�до��ментації�із�земле�строю:

витя��з�Державно�о�земельно�о��адастр��про�земельн��ділян���(�рім�випад��,��оли�та�ий�ви-

тя��додано�до�з�оди�земле�орист�вача);

висново��Департамент��земельних�рес�рсів�щодо�можливості�надання�під�заб�дов��та�для

інших�потреб�земельної�ділян�и�без�с�ладання�до��ментації�із�земле�строю,�одержаний�відпо-

відно�до�статті�12�розділ��4�цьо�о�Поряд��;

нотаріально�посвідчені��опії�до��ментів�щодо�правово�о�стат�с��об’є�тів�нер�хомо�о�майна

(б�дівель,�спор�д)�та��опії�матеріалів�технічної�інвентаризації�об’є�тів�нер�хомо�о�майна,�я�що

та�і�розташовані�на�земельній�ділянці,�а�щодо�об’є�тів�нер�хомо�о�майна�(б�дівель,�спор�д),

переданих�з��ом�нальної���державн��власність,—�та�ож��опії�рішень��повноважених�ор�анів

щодо�передачі�із��ом�нальної�та�прийняття���державн��власність�об’є�тів�нер�хомо�о�майна

(б�дівель,�спор�д)�та�а�ти�приймання-передачі�та�их�об’є�тів;

нотаріально�посвідчена�письмова�з�ода�земле�орист�вача�на�вил�чення�земельної�ділян�и�(�

разі�необхідності�вил�чення�земельної�ділян�и)�чи�припинення�права��орист�вання�земельною

ділян�ою�(��разі�добровільної�відмови�від�права��орист�вання�земельною�ділян�ою)�або���разі

ненадання�чи�відмови���наданні�та�ої�з�оди —�рішення�с�д��про�вирішення�цьо�о�питання.�До

з�оди�земле�орист�вача�на�вил�чення�чи�припинення�права��орист�вання�земельною�ділян-

�ою�додаються��опії�до��ментів,�що�посвідч�ють�оформлення�та�реєстрацію�права��орист�ван-

ня�земельною�ділян�ою,�витя��з�Державно�о�земельно�о��адастр��про�земельн��ділян��,�витя�

з�Державно�о�реєстр��речових�прав�на�нер�хоме�майно�про�реєстрацію�речово�о�права�на�зе-

мельн��ділян��.�У�разі�подання�заяви�на�одержання�до��мента�дозвільно�о�хара�тер��особою,

я�а�наб�ла�право�власності�на�житловий�б�дино�,�б�дівлю�або�спор�д�,�розташован��на�зе-

мельній�ділянці,�відповідно�до�статті�120�Земельно�о��оде�с��У�раїни,�нотаріально�посвідчена

письмова�з�ода�земле�орист�вача�на�вил�чення�земельної�ділян�и�чи�припинення�права��о-

рист�вання�земельною�ділян�ою,�необхідною�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�наб�то�о��

власність�житлово�о�б�дин��,�б�дівлі�або�спор�ди,�не�вима�ається.�У�цьом��разі�право�постій-

но�о��орист�вання�земельною�ділян�ою�попередньо�о�земле�орист�вача�або�до�овір�оренди

земельної�ділян�и�припиняються�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�відповідно�до�статті�141�Зе-

мельно�о��оде�с��У�раїни�та�статті�31�За�он��У�раїни�«Про�оренд��землі»���зв’яз���із�наб�ттям

заці�авленою�особою�права�власності�на�житловий�б�дино�,�б�дівлю�або�спор�д�,�я�і�розта-

шовані�на�земельній�ділянці;

засвідчені�печат�ою�(за�наявності)�та�підписом��ерівни�а�заці�авленої�особи��опії��становчих

до��ментів�(для�юридичних�осіб),�витя��з�Єдино�о�державно�о�реєстр��юридичних�осіб�та�фі-

зичних�осіб —�підприємців�(для�юридичних�осіб,�фізичних�осіб —�підприємців),��опія�реєстра-

ційно�о�номера�облі�ової��арт�и�платни�а�подат���(�рім��ромадян�У�раїни,�я�і�через�свої�релі-

�ійні�або�інші�пере�онання�відмовилися�від�прийняття�реєстраційно�о�номера�облі�ової��арт�и

платни�а�подат���(ідентифі�аційно�о�номера),�офіційно�повідомили�про�це�відповідні�ор�ани

державної�влади�та�мають�відміт���в�паспорті��ромадянина�У�раїни)�(для�фізичних�осіб —�під-

приємців),�а�для��ромадянина —��опія�до��мента,�що�посвідч�є�особ�,�та��опія�реєстраційно-

�о�номера�облі�ової��арт�и�платни�а�подат���(�рім��ромадян�У�раїни,�я�і�через�свої�релі�ійні

або�інші�пере�онання�відмовилися�від�прийняття�реєстраційно�о�номера�облі�ової��арт�и�плат-

ни�а�подат���(ідентифі�аційно�о�номера),�офіційно�повідомили�про�це�відповідні�ор�ани�дер-

жавної�влади�та�мають�відміт���в�паспорті��ромадянина�У�раїни);

довіреність�або�засвідчена�в��становленом��поряд���її��опія,�на�підставі�я�ої�інтереси�заяв-

ни�а�представляє��повноважена�ним�особа�(��разі�я�що��лопотання�подається�представни-

�ом).

3.�У�разі�невідповідності�заяви�та�с�лад��доданих�до�неї�до��ментів�вимо�ам�цьо�о�Поряд��

заява�не�приймається.

4.�Державний�адміністратор�дозвільно�о�центр����день�реєстрації�заяви�на�одержання�до��-

мента�дозвільно�о�хара�тер��або�протя�ом�наст�пно�о�робочо�о�дня�передає�заяв��з�додани-

ми�до�неї�до��ментами�до�приймальні�Київради�з�земельних�питань.

5.�Приймальня�Київради�з�земельних�питань���день�надходження�заяви�на�одержання�до��-

мента�дозвільно�о�хара�тер��або�протя�ом�наст�пно�о�робочо�о�дня�надсилає�її�разом�з�дода-

ними�до�неї�до��ментами�до�Департамент��земельних�рес�рсів�для�під�отов�и�прое�т��рішен-

ня�Київсь�ої�місь�ої�ради�про�передач��(надання)�земельної�ділян�и�в��орист�вання�(��влас-

ність)�або�про�відмов����передачі�(наданні)�земельної�ділян�и�в��орист�вання�(��власність)��

разі�наявності�підстав�для�відмови���наданні�(передачі)�земельної�ділян�и�в��орист�вання�(�

власність),��рім�випад�ів�повернення�заяви�на�одержання�до��мента�дозвільно�о�хара�тер��на

доопрацювання���поряд��,�встановленом��частиною�шостою�цієї�статті.

Заява�на�одержання�до��мента�дозвільно�о�хара�тер��реєстр�ється�приймальнею�Київради

з�земельних�питань���день�її�надходження�або�протя�ом�наст�пно�о�робочо�о�дня�за�допомо-

�ою�технічних�засобів�ПК�«Кадастр»�з�присвоєнням�відповідно�о�реєстраційно�о�номера�та�за-

значенням�дати�її�реєстрації,�я�і�вважаються�реєстраційним�номером�та�датою�реєстрації�цієї

заяви���Київсь�ій�місь�ій�раді.

6.�Заява�на�одержання�до��мента�дозвільно�о�хара�тер��разом�з�доданими�до�неї�до��мен-

тами�повертається�Департаментом�земельних�рес�рсів�через�державно�о�адміністратора�до-

звільно�о�центр��заці�авленій�особі�на�доопрацювання���разі�надходження�до�Департамент�

земельних�рес�рсів�заяви:

а)�з�прое�том�земле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и,�я�ий�не�відповідає�вимо�ам

за�онодавства�та�цьо�о�Поряд���(прое�т�не�відповідає�вимо�ам�до�с�лад��та�зміст��прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и,�прое�т�не�по�оджено�в��становленом��за�о-

нодавством�поряд��,�щодо�прое�т��не�одержано�позитивно�о�виснов���державної�е�спертизи

землевпорядної�до��ментації,�прое�т�не�містить�відомостей�і�до��ментів�щодо�правово�о�ста-

т�с��нер�хомо�о�майна�(б�дівель,�спор�д),�розташовано�о�на�земельній�ділянці,�я�і�підтвер-

дж�ють�речове�право�заці�авленої�особи�на�та�е�майно,�відс�тність�інших�до��ментів�чи�відо-

мостей,�я�і�повинні�б�ти�с�ладовою�прое�т�,�відомості�про�прое�т�земле�строю�не�внесені�до

місь�о�о�земельно�о��адастр�),�а�та�ож�я�що�не�здійснено�державної�реєстрації�земельної�ді-

лян�и;

б)�до�я�ої���разі�передачі�(надання)�земельної�ділян�и�без�с�ладання�до��ментації�із�земле-

�строю�не�додано�в�повном��обсязі�до��ментів,�визначених�підп�н�том�б)�частини�др��ої�цієї

статті.

У�разі�повернення�заяви�на�одержання�до��мента�дозвільно�о�хара�тер��Департамент�зе-

мельних�рес�рсів�письмово�зазначає�підстави�та�о�о�повернення.

Після��с�нення�заці�авленою�особою�зазначених�Департаментом�земельних�рес�рсів�недо-

лі�ів�повторне�повернення�заяви�не�доп�с�ається.

7.�Рішення�про�передач��(надання)�земельної�ділян�и�в��орист�вання�(��власність)�або�про

відмов��в�передачі�(наданні)�земельної�ділян�и�приймається�Київсь�ою�місь�ою�радою�в�по-

ряд��,�встановленом��Ре�ламентом�Київсь�ої�місь�ої�ради,�з��рах�ванням�особливостей,�вста-

новлених�цим�Поряд�ом,�та���стро�и,�встановлені�за�онодавством.

С�б’є�том�подання�прое�т��рішення�вист�пає�Департамент�земельних�рес�рсів,�прое�т�рішен-

ня���цьом��разі�підпис�ється�дире�тором�та��ерівни�ом�юридичної�сл�жби�департамент��і�по-

дається�на�роз�ляд�Київсь�ої�місь�ої�ради�в�поряд��,�встановленом��Ре�ламентом�Київсь�ої

місь�ої�ради.

8.�У�рішенні�про�надання�(передач�)�земельної�ділян�и�зазначаються��адастровий�номер�зе-

мельної�ділян�и�та�її�розмір�(площа),�а�та�ож�реєстраційний�номер�і�дата�надходження�заяви

на�видач��до��мента�дозвільно�о�хара�тер��та�номер��адастрової�справи.

9.�Рішенням�про�надання�(передач�)�земельної�ділян�и����орист�вання�(власність)�здійсню-

ються:

затвердження�прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и�(��разі�я�що�рішен-

ня�приймається�на�підставі�прое�т��земле�строю);

вил�чення�земельних�діляно����земле�орист�вачів�із�затвердженням��мов�вил�чення�земель-

них�діляно��або�припинення�права��орист�вання�земельною�ділян�ою�(��разі�необхідності)�від-

повідно�до�частини�п’ятої�статті�116�Земельно�о��оде�с��У�раїни�та�інших�норм�за�онодавства;

надання�(передача)�земельної�ділян�и�особі����орист�вання�(власність)�з�визначенням��мов

її�ви�ористання�і�затвердженням��мов�надання�(передачі),���том��числі�(��разі�необхідності)�ви-

мо��відш�од�вання�втрат�сільсь�о�осподарсь�о�о�та�лісо�осподарсь�о�о�виробництва;

одночасна�передача�земельної�ділян�и��ом�нальної�власності���державн��власність���разі�на-

дання�земельної�ділян�и��ом�нальної�власності���постійне��орист�вання�підприємствам,��ста-

новам,�ор�анізаціям�державної�власності,�в�том��числі���разі�надання�земельної�ділян�и���зв’яз-

���з�передачею�б�дівлі,�спор�ди,�іншо�о�об’є�та�нер�хомо�о�майна��ом�нальної�власності��

державн��власність�на�підставі�відповідно�о�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради.

10.�Рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�про�надання�(передач�)�земельної�ділян�и�заці�авленій

особі����орист�вання�(��власність)�або�про�відмов����передачі�(наданні)�земельної�ділян�и�в��о-

рист�вання�(��власність)�передається�се�ретаріатом�Київсь�ої�місь�ої�ради�державном��адмі-

ністратор��дозвільно�о�центр��для�видачі�заці�авленій�особі�або��повноваженом��нею�пред-

ставни��,�а�засвідчена��опія�та�о�о�рішення�надсилається�із�с�провідним�листом�територіаль-

ном��ор�ан����м.�Києві�центрально�о�ор�ан��ви�онавчої�влади,�що�реаліз�є�державн��політи��

��сфері�земельних�відносин,�для�внесення�відповідних�відомостей�до�Державно�о�земельно�о

�адастр�.

11.�Копія�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�про�надання�(передач�)�земельної�ділян�и�заці�ав-

леній�особі����орист�вання�(��власність)�або�про�відмов����передачі�(наданні)�земельної�ділян-

�и�в��орист�вання�(��власність)�разом�з�відповідною��адастровою�справою�передається�до�Де-

партамент��земельних�рес�рсів,�а��опія�рішення�про�надання�(передач�)�земельної�ділян�и�се�-

ретаріатом�Київсь�ої�місь�ої�ради�надсилається�до�Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�-

ри.

Розділ�5.�Порядо��передачі�(надання)�земельної�ділян�и�на�підставі�технічної�до��-

ментації�із�земле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)�меж�земельної�ділян�и�(без

прое�т��земле�строю�щодо�її�відведення)

Стаття�14.�Розроблення�технічної�до��ментації�із�земле�строю�щодо�встановлення

меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)

1.�Дозвіл�Київсь�ої�місь�ої�ради�на�розроблення�технічної�до��ментації�із�земле�строю�щодо

встановлення�меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)���разі�передачі�земельної�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�заре-

єстровано�в�Державном��реєстрі�речових�прав�на�нер�хоме�майно,�надається���формі�дор�чен-

ня�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�або�заст�пни�а�місь�о�о��олови —�се�ретаря�Київради�на�роз-

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

нат�рі�(на�місцевості).

2.�Заці�авлена�особа�з�метою�розроблення�технічної�до��ментації�із�земле�строю�щодо�вста-

новлення�меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)�звертається�до�Київсь�ої�місь�ої�ради

з��лопотанням�про�надання�дозвол��на�розроблення�технічної�до��ментації�із�земле�строю�що-

до�встановлення�меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)�відповідно�до�статті�5�цьо�о

Поряд���з��рах�ванням�особливостей,�встановлених�цією�статтею.

3.�Департамент�земельних�рес�рсів�після�надходження�з�Приймальні�Київради�з�земельних

питань��лопотання�та�доданих�до�ньо�о�до��ментів�протя�ом�п’ятої�робочих�днів�перевіряє�по-

дані�до��менти�та���разі�відс�тності�недолі�ів��от�є�прое�т�дор�чення�Київсь�о�о�місь�о�о��о-

лови�або�заст�пни�а�місь�о�о��олови —�се�ретаря�Київради�на�розроблення�технічної�до��мен-

тації�із�земле�строю�щодо�встановлення�меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості),�я�ий

передається�на�підпис�Київсь�ом��місь�ом���олові�або�заст�пни���місь�о�о��олови —�се�рета-

рю�Київради�через�приймальню�Київради�з�земельних�питань.

У�разі�невідповідності��лопотання�про�надання�дозвол��на�розроблення�технічної�до��мента-

ції�із�земле�строю�щодо�встановлення�меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)�та�дода-

них�до��ментів�с�лад��та�зміст��до��ментів,�встановлених�цією�статтею,�або���разі�неможли-

вості�роз�лядати��лопотання�по�с�ті�(подано�недостатньо�відомостей�та�до��ментів�щодо�пра-

вово�о�стат�с��майна,�розташовано�о�на�земельній�ділянці,�подані��рафічні�матеріали�не�від-

повідають�вимо�ам�цієї�статті)�вони�протя�ом�визначено�о�цією�статтею�термін��повертаються

Департаментом�земельних�рес�рсів�через�приймальню�Київради�з�земельних�питань�заці�ав-

леній�особі�на�доопрацювання.�У�випад���повернення��лопотання�Департамент�земельних�ре-

с�рсів�письмово�зазначає�підстави�та�о�о�повернення.

Після��с�нення�заці�авленою�особою�зазначених�Департаментом�земельних�рес�рсів�недо-

лі�ів�повторне�повернення��лопотання�не�доп�с�ається.

4.�Департамент�земельних�рес�рсів�після�надходження�дор�чення�Київсь�о�о�місь�о�о��оло-

ви�або�заст�пни�а�місь�о�о��олови —�се�ретаря�Київради�з��лопотанням�про�надання�дозвол�
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на�розроблення�технічної�до��ментації�із�земле�строю�щодо�встановлення�меж�земельної�ділян-

�и�в�нат�рі�(на�місцевості)�протя�ом�п’яти�робочих�днів�письмово�інформ�є�заці�авлен��особ�

про�надання�дозвол��на�розроблення�технічної�до��ментації�із�земле�строю�щодо�встановлен-

ня�меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості).

5.�Дозвіл�Київсь�ої�місь�ої�ради�на�розроблення�до��ментації�із�земле�строю�не��арант�є�по-

зитивно�о�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питання�передачі�(надання)�земельної�ділян�и.

6.�Технічна�до��ментація�із�земле�строю�щодо�встановлення�меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі

(на�місцевості)�розробляється�на�підставі�дор�чення�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�або�заст�пни-

�а�місь�о�о��олови —�се�ретаря�Київради�про�надання�дозвол��на�розроблення�зазначеної�тех-

нічної�до��ментації�із�земле�строю�або�завдання�на�прое�т�вання,�видано�о�Департаментом

земельних�рес�рсів���випад��,��оли�заці�авленою�особою�відповідно�до�за�онодавства�та�цьо-

�о�Поряд���наб�то�право�замовити�розроблення�до��ментації�із�земле�строю�без�одержання�та-

�о�о�дозвол�.

7.�У�разі,�я�що���місячний�стро��з�дня�реєстрації��лопотання�Київсь�ою�місь�ою�радою�не�на-

дано�дозвол��на�розроблення�до��ментації�із�земле�строю,��рім�випад��,�передбачено�о�час-

тиною�третьою�цієї�статті,�то�заці�авлена�особа���місячний�стро��з�дня�за�інчення�зазначено�о

стро���має�право,�я�що�інше�не�встановлено�за�онодавством,�замовити�розроблення�технічної

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

сті)�без�надання�та�о�о�дозвол�,�про�що�письмово�повідомляє�Київсь���місь���рад��через�прий-

мальню�Київради�з�земельних�питань���місячний�стро��з�дня���ладання�до�овор��з�розробни-

�ом�до��ментації�із�земле�строю.�До�письмово�о�повідомлення,�в�я�ом��зазначається�реєстра-

ційний�номер�справи-�лопотання,�додається�засвідчена�заці�авленою�особою�або�розробни�ом

до��ментації�із�земле�строю��опія�до�овор��на�ви�онання�робіт�із�земле�строю�щодо�розроб-

лення�відповідної�до��ментації�із�земле�строю.

Приймальня�Київради�з�земельних�питань�не�пізніше�наст�пно�о�робочо�о�дня�з�дня�надхо-

дження�повідомлення�направляє�йо�о�разом�з��опією�до�овор��на�ви�онання�робіт�із�земле�ст-

рою�до�Департамент��земельних�рес�рсів.

Департамент�земельних�рес�рсів�на�підставі�повідомлення�заці�авленої�особи�щодо�розроб-

лення�до��ментації�із�земле�строю�без�одержання�дозвол��Київради�на�її�розроблення���разі�на-

б�ття�заці�авленою�особою�та�о�о�права�відповідно�до�за�онодавства�та�цьо�о�Поряд��,�баз�-

ючись�на�відповідній�справі-�лопотанні,�протя�ом�п’яти�робочих�днів��от�є�завдання�на�прое�-

т�вання�та�видає�йо�о�разом�із�ори�іналом�повідомлення,�залишаючи���справі-�лопотанні��о-

пію�та�о�о�повідомлення,—�заці�авленій�особі�або�розробни���до��ментації�із�земле�строю,�я�-

що�та�е�право�розробни�а�визначено�до�овором�на�розроблення�до��ментації�із�земле�строю.

8.�Технічна�до��ментація�із�земле�строю�щодо�встановлення�меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі

(на�місцевості)�розробляється�за�замовленням�заці�авленої�особи�ви�онавцем�робіт�із�земле-

�строю,�я�ий�відповідно�до�за�онодавства�є�розробни�ом�до��ментації�із�земле�строю.

9.�Умови�і�стро�и�розроблення�технічної�до��ментації�із�земле�строю�щодо�встановлення�меж

земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)�визначаються�до�овором,���ладеним�між�заці�авле-

ною�особою�і�розробни�ом�до��ментації�із�земле�строю,�а�термін�розроблення�технічної�до��-

ментації�не�має�перевищ�вати�встановлено�о�за�онодавством�ма�симально�о�термін��с�ладан-

ня�до��ментації�із�земле�строю.

10.�Технічна�до��ментація�із�земле�строю�щодо�встановлення�меж�земельної�ділян�и�в�нат�-

рі�(на�місцевості)�розробляється�відповідно�до�вимо�,�визначених�за�онодавством�та�цим�По-

ряд�ом.

Стаття�15.�Внесення�відомостей�про�технічн��до��ментацію�із�земле�строю�щодо

встановлення�меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)�до�місь�о�о�земельно�о

�адастр�

1.�Розроблена�технічна�до��ментація�із�земле�строю�щодо�встановлення�меж�земельної�ді-

лян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)�подається�розробни�ом�до��ментації�із�земле�строю�від�імені�за-

ці�авленої�особи,�я�що�інше�не�встановлено�до�овором�на�розроблення�до��ментації�із�земле-

�строю,�до�Департамент��земельних�рес�рсів.

До�Департамент��земельних�рес�рсів�подається:

ори�інал�технічної�до��ментації�із�земле�строю�щодо�встановлення�меж�земельної�ділян�и�в

нат�рі�(на�місцевості);

витя��з�Державно�о�земельно�о��адастр��про�земельн��ділян��;

еле�тронний�файл.

2.�Департамент�земельних�рес�рсів�для�здійснення��онтролю�при�проведенні�земле�строю,

в�поряд���та���стро�,�що�встановлені�статтею�11�цьо�о�Поряд��,�здійснює��омпле�сний�аналіз

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

місцевості)�та�надає�пропозиції���формі�виснов���щодо�можливості�надання�під�заб�дов��та�для

інших�потреб�земельної�ділян�и,��опія�я�о�о�збері�ається�в�матеріалах��адастрової�справи,�а

та�ож�ор�анізов�є�внесення�відомостей�про�зазначен��до��ментацію�із�земле�строю�до�місь-

�о�о�земельно�о��адастр��та�невід�ладно�повертає�до��ментацію�із�земле�строю�разом�з�вис-

нов�ом�Департамент��земельних�рес�рсів�розробни���до��ментації�із�земле�строю,�я�ий�її�по-

дав��сю�до��ментацію�від�імені�заці�авленої�особи,�або�заці�авленій�особі.

У�разі�невідповідності�технічної�до��ментації�із�земле�строю�щодо�встановлення�меж�земель-

ної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)�вимо�ам�за�онодавства�та�цьо�о�Поряд���вона�повертаєть-

ся�Департаментом�земельних�рес�рсів�розробни��,�я�ий�подав�від�імені�заці�авленої�особи,

або�безпосередньо�заці�авленій�особі�на�доопрацювання.�Департамент�земельних�рес�рсів

письмово�зазначає�підстави�повернення.

Після��с�нення�заці�авленою�особою�або�розробни�ом�до��ментації�із�земле�строю�зазна-

чених�Департаментом�земельних�рес�рсів�недолі�ів�повторне�повернення�технічної�до��мента-

ції�земле�строю�не�доп�с�ається.

Після�доопрацювання�технічна�до��ментація�із�земле�строю�щодо�встановлення�меж�земель-

ної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)�подається�до�Департамент��земельних�рес�рсів���поряд��,

встановленом��цією�статтею.

Стаття�16.�Під�отов�а�прое�т��рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�про�передач��(надан-

ня)�земельної�ділян�и�та�прийняття�та�о�о�рішення

1.�Заці�авлена�особа�з�метою�прийняття�Київсь�ою�місь�ою�радою�рішення�про�передач��(на-

дання)�земельної�ділян�и�в��орист�вання�(��власність)�на�підставі�технічної�до��ментації�із�зем-

ле�строю�щодо�встановлення�меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)�після�внесення�ві-

домостей�про�та���технічн��до��ментацію�до�місь�о�о�земельно�о��адастр��звертається�до�дер-

жавно�о�адміністратора�дозвільно�о�центр��з�заявою�на�одержання�до��мента�дозвільно�о�ха-

ра�тер��за�формою,�встановленою�Кабінетом�Міністрів�У�раїни.

2.�До�заяви�на�одержання�до��мента�дозвільно�о�хара�тер��додаються:

ори�інал�технічної�до��ментації�із�земле�строю�щодо�встановлення�меж�земельної�ділян�и�в

нат�рі�(на�місцевості);

витя��з�Державно�о�земельно�о��адастр��про�земельн��ділян��;

висново��Департамент��земельних�рес�рсів�щодо�можливості�надання�під�заб�дов��та�для�ін-

ших�потреб�земельної�ділян�и,�одержаний�відповідно�до�статті�15�розділ��5�цьо�о�Поряд��;

довіреність�або�засвідчена�в��становленом��за�онодавством�поряд���її��опія,�на�підставі�я�ої

інтереси�заці�авленої�особи�представляє�йо�о��повноважена�особа�(��разі�я�що�заява�пода-

ється�представни�ом).

3.�У�разі�невідповідності�заяви�та�с�лад��доданих�до�неї�до��ментів�вимо�ам�цьо�о�Поряд��

заява�не�приймається.

4.�Державний�адміністратор�дозвільно�о�центр����день�реєстрації�заяви�на�одержання�до��-

мента�дозвільно�о�хара�тер��або�протя�ом�наст�пно�о�робочо�о�дня�передає�заяв��з�додани-

ми�до�неї�до��ментами�до�приймальні�Київради�з�земельних�питань.

5.�Приймальня�Київради�з�земельних�питань���день�надходження�заяви�на�одержання�до-

��мента�дозвільно�о�хара�тер��або�протя�ом�наст�пно�о�робочо�о�дня�надсилає�її�разом�з

доданими�до�неї�до��ментами�до�Департамент��земельних�рес�рсів�для�роз�ляд��та�під�отов-

�и�прое�т��рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�про�надання�(передач�)�земельної�ділян�и�в��орис-

т�вання�(��власність)�або�про�відмов��в�наданні�(передачі)�земельної�ділян�и�в��орист�вання

(��власність)���разі�наявності�підстав�для�відмови���наданні�(передачі)�земельної�ділян�и�в��о-

рист�вання�(��власність),��рім�випад�ів�повернення�заяви�на�одержання�до��мента�дозвіль-

но�о�хара�тер��на�доопрацювання���поряд��,�встановленом��частиною�шостою�цієї�статті.

Заява�на�одержання�до��мента�дозвільно�о�хара�тер��реєстр�ється�приймальнею�Київради

з�земельних�питань���день�її�надходження�або�протя�ом�наст�пно�о�робочо�о�дня�за�допомо-

�ою�технічних�засобів�ПК�«Кадастр»�з�присвоєнням�відповідно�о�реєстраційно�о�номера�та�за-

значенням�дати�її�реєстрації,�я�і�вважається�реєстраційним�номером�та�датою�реєстрації�цієї

заяви���Київсь�ій�місь�ій�раді.

6.�У�разі�надходження�до�Департамент��земельних�рес�рсів�заяви�на�одержання�до��мента

дозвільно�о�хара�тер��з�технічною�до��ментацією�із�земле�строю�щодо�встановлення�меж�земель-

ної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості),�я�а�не�відповідає�вимо�ам�цьо�о�Поряд���(не�відповідає�ви-

мо�ам�до�с�лад��технічної�до��ментації;�відомості�про�технічн��до��ментацію�із�земле�строю�не

внесені�до�місь�о�о�земельно�о��адастр�;�до��ментація�не�містить�відомостей�і�до��ментів�що-

до�правово�о�стат�с��нер�хомо�о�майна�(б�дівель,�спор�д),�розташовано�о�на�земельній�ділян-

ці,�я�і�підтвердж�ють�речове�право�заці�авленої�особи�на�та�е�майно;�відс�тність�інших�до��мен-

тів�чи�відомостей,�я�і�повинні�б�ти�с�ладовою�технічної�до��ментації),�та�а�заява�разом�з�техніч-

ною�до��ментацією�із�земле�строю�щодо�встановлення�меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�міс-

цевості)�та�доданими�до�неї�до��ментами�повертається�Департаментом�земельних�рес�рсів�че-

рез�державно�о�адміністратора�дозвільно�о�центр��заці�авленій�особі�на�доопрацювання.

7.�У�рішенні�про�надання�(передач�)�земельної�ділян�и�зазначається��адастровий�номер�зе-

мельної�ділян�и�та�її�розмір�(площа),�а�та�ож�реєстраційний�номер�і�дата�надходження�заяви

на�видач��до��мента�дозвільно�о�хара�тер��та�номер��адастрової�справи.

8.�Рішення�про�надання�(передач�)�земельної�ділян�и�в��орист�вання�(��власність)�або�про

відмов��в�наданні�(передачі)�земельної�ділян�и�приймається�Київсь�ою�місь�ою�радою�в�поряд-

��,�встановленом��Ре�ламентом�Київсь�ої�місь�ої�ради�з��рах�ванням�особливостей,�встанов-

лених�цим�поряд�ом,�та���стро�и,�встановлені�за�онодавством.

С�б’є�том�подання�прое�т��рішення�вист�пає�Департамент�земельних�рес�рсів,�а�прое�т�рі-

шення���цьом��разі�підпис�ється�дире�тором�та��ерівни�ом�юридичної�сл�жби�цьо�о�департа-

мент��та�подається�на�роз�ляд�Київсь�ої�місь�ої�ради�в�поряд��,�встановленом��Ре�ламентом

Київсь�ої�місь�ої�ради.

9.�Рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�про�надання�(передач�)�земельної�ділян�и�особі����орис-

т�вання�(��власність)�або�про�відмов����передачі�(наданні)�земельної�ділян�и�в��орист�вання

(��власність)�передається�се�ретаріатом�Київсь�ої�місь�ої�ради�державном��адміністратор��до-

звільно�о�центр��для�видачі�заці�авленій�особі�або��повноваженом��нею�представни��,�а�за-

свідчена��опія�та�о�о�рішення�надсилається�із�с�провідним�листом�територіальном��ор�ан���

м.�Києві�центрально�о�ор�ан��ви�онавчої�влади,�що�реаліз�є�державн��політи�����сфері�зе-

мельних�відносин,�для�внесення�відповідних�відомостей�до�Державно�о�земельно�о��адастр�,

�опія�рішення�про�надання�(передач�)�земельної�ділян�и�надсилається�та�ож�до�Департамен-

т��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри.

10.�Копія�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�про�надання�(передач�)�земельної�ділян�и�заці�ав-

леній�особі����орист�вання�(��власність)�або�про�відмов����передачі�(наданні)�земельної�ділян-

�и�в��орист�вання�(��власність)�разом�з�відповідною��адастровою�справою�передається�до�Де-

партамент��земельних�рес�рсів.

Розділ�6.�Поділ�та/або�об’єднання�земле�орист�вачами�земельних�діляно�,�я�і�пе-

реб�вають���їхньом���орист�ванні

Стаття�17.�Розроблення�технічної�до��ментації�із�земле�строю�щодо�поділ��та/або

об’єднання�земельних�діляно�

1.�З�ода�(дозвіл)�Київсь�ої�місь�ої�ради�на�поділ�та/або�об’єднання�земле�орист�вачем�без

зміни�цільово�о�призначення�раніше�сформованих�земельних�діляно�,�право��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�на�я�і�зареєстровано�і�я�і�переб�вають����орист�ван-

ні�земле�орист�вача,�надається���формі�дор�чення�(резолюції)�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�або

заст�пни�а�місь�о�о��олови —�се�ретаря�Київради�на�розроблення�технічної�до��ментації�із

земле�строю�щодо�поділ��(об’єднання)�земельних�діляно�.

2.�Земле�орист�вач�з�метою�поділ��та/або�об’єднання�без�зміни�цільово�о�призначення�ра-

ніше�сформованих�земельних�діляно�,�я�і�переб�вають���йо�о��орист�ванні,�звертається�до

Київсь�ої�місь�ої�ради�через�приймальню�Київради�з�земельних�питань�з��лопотанням�про�на-

дання�з�оди�(дозвол�)�на�розроблення�технічної�до��ментації�із�земле�строю�щодо�поділ��(об’-

єднання)�земельних�діляно��в�поряд��,�встановленом��статтею�5�цьо�о�Поряд��.

3.�Департамент�земельних�рес�рсів�після�надходження�з�Приймальні�Київради�з�земель-

них�питань��лопотання�та�доданих�до�ньо�о�до��ментів�протя�ом�п’яти�робочих�днів��от�є

прое�т�дор�чення�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�або�заст�пни�а�місь�о�о��олови —�се�ретаря

Київради�про�надання�з�оди�(дозвол�)�на�розроблення�технічної�до��ментації�щодо�поділ�

(об’єднання)�земельних�діляно�,�я�ий�передається�на�підпис�Київсь�ом��місь�ом���олові�або

заст�пни���місь�о�о��олови —�се�ретарю�Київради�через�приймальню�Київради�з�земельних

питань.

У�разі�невідповідності��лопотання�про�надання�з�оди�(дозвол�)�на�розроблення�технічної�до-

��ментації�із�земле�строю�щодо�поділ��(об’єднання)�земельних�діляно��та�доданих�до��мен-

тів�с�лад��та�зміст��до��ментів,�встановлених�цією�статтею,�або���разі�неможливості�роз�ля-

н�ти��лопотання�по�с�ті�(подано�недостатньо�відомостей�та�до��ментів�щодо�правово�о�ста-

т�с��майна,�розташовано�о�на�земельній�ділянці,�подані��рафічні�матеріали�не�відповідають

вимо�ам�цієї�статті)�вони�протя�ом�визначено�о���частині�третій�цієї�статті�стро���повертають-

ся�Департаментом�земельних�рес�рсів�через�приймальню�Київради�з�земельних�питань�заці-

�авленій�особі�на�доопрацювання.�У�випад���повернення��лопотання�Департамент�земельних

рес�рсів�письмово�зазначає�підстави�повернення.

Після��с�нення�заці�авленою�особою�зазначених�Департаментом�земельних�рес�рсів�недо-

лі�ів�повторне�повернення��лопотання�не�доп�с�ається.

4.�Департамент�земельних�рес�рсів�після�надходження�дор�чення�Київсь�о�о�місь�о�о��о-

лови�або�заст�пни�а�місь�о�о��олови —�се�ретаря�Київради�з��лопотанням�про�надання�з�о-

ди�(дозвол�)�на�розроблення�технічної�до��ментації�із�земле�строю�щодо�поділ��(об’єднан-

ня)�земельних�діляно��протя�ом�п’яти�робочих�днів�письмово�інформ�є�заці�авлен��особ�
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про�надання�дозвол��на�розроблення�технічної�до��ментації�із�земле�строю�щодо�поділ��(об’єднання)�земель-

них�діляно�.

5.�Технічна�до��ментація�із�земле�строю�щодо�поділ��та/або�об’єднання�земельних�діляно��розробляється�за�за-

мовленням�земле�орист�вача�ви�онавцем�робіт�із�земле�строю,�я�ий�відповідно�до�за�онодавства�є�розробни�ом

до��ментації�із�земле�строю.

6.�Умови�і�терміни�розроблення�технічної�до��ментації�із�земле�строю�щодо�поділ��та/або�об’єднання�земель-

них�діляно��визначаються�до�овором,���ладеним�між�земле�орист�вачем�і�розробни�ом�до��ментації�із�земле�ст-

рою,�а�термін�розроблення�технічної�до��ментації�не�повинен�перевищ�вати�встановлено�о�за�онодавством�ма�-

симально�о�стро���с�ладання�до��ментації�із�земле�строю.

Стаття�18.�Державна�реєстрація�земельних�діляно�,�сформованих���рез�льтаті�поділ��та/або�об’єд-

нання�земельних�діляно�,�та�внесення�відомостей�про�до��ментацію�із�земле�строю�щодо�поділ��та/або

об’єднання�земельних�діляно��до�місь�о�о�земельно�о��адастр�

1.�Земельні�ділян�и,�сформовані�на�підставі�технічної�до��ментації�із�земле�строю�щодо�поділ��та/або�об’єд-

нання�земельних�діляно�,�підля�ають�державній�реєстрації���встановленом��за�онодавством�поряд��.

2.�Після�державної�реєстрації�земельних�діляно��внесення�до�місь�о�о�земельно�о��адастр��відомостей�про�до-

��ментацію�із�земле�строю�щодо�поділ��та/або�об’єднання�земельних�діляно�,�сформованих�в�рез�льтаті�поділ�

та/або�об’єднання,�здійснюється�відповідно�до�статті�15�цьо�о�Поряд��.

До�Департамент��земельних�рес�рсів�із�заявою�про�внесення�відомостей�про�до��ментацію�із�земле�строю�до

місь�о�о�земельно�о��адастр��подаються:

ори�інал�технічної�до��ментації�із�земле�строю�щодо�поділ��та/або�об’єднання�земельних�діляно�;

витя��з�Державно�о�земельно�о��адастр��про�земельн��ділян���(земельні�ділян�и);

еле�тронний�файл.

Стаття�19.�Під�отов�а�прое�т��рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�про�передач��(надання)�земельної�ді-

лян�и,�сформованої�в�рез�льтаті�поділ��та/або�об’єднання,�та�прийняття�та�о�о�рішення

1.�Земле�орист�вач�з�метою�прийняття�Київсь�ою�місь�ою�радою�на�підставі�технічної�до��ментації�із�земле�ст-

рою�щодо�поділ��(об’єднання)�земельних�діляно��рішення�про�внесення�змін�до�до�овор��оренди�землі���зв’яз��

із�форм�ванням�нових�земельних�діляно��в�рез�льтаті�поділ��та/або�об’єднання�земельних�діляно�,�що�переб�ва-

ли�в�йо�о�оренді,�або�про�передач��(надання)�йом��в�оренд�,�постійне��орист�вання�(��власність)�нових�земель-

них�діляно�,�сформованих�в�рез�льтаті�поділ��(об’єднання)�земельних�діляно�,�що�переб�вали�в�йо�о��орист�ван-

ні,�після�державної�реєстрації�сформованих�в�рез�льтаті�поділ��(об’єднання)�земельних�діляно��та�внесення�відо-

мостей�про�зазначен��технічн��до��ментацію�із�земле�строю�до�місь�о�о�земельно�о��адастр��звертається�до�дер-

жавно�о�адміністратора�дозвільно�о�центр��з�заявою�на�одержання�до��мента�дозвільно�о�хара�тер��за�формою,

встановленою�Кабінетом�Міністрів�У�раїни.

Продовження у наступному номері
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Відповіді на сканворд 

ÇÀßÂÀ ÏÐÎ ÍÀÌ²ÐÈ

ÏÀÒ “ÄÁÊ-4” (04074, ì. Êè¿â, âóë. Ëóãîâà, 13, dbk4.com.ua) çã³äíî ç
äîãîâ³ðíèìè çîáîâ’ÿçàííÿìè îòðèìàëî ôóíêö³¿ çàáóäîâíèêà íà ä³ëÿíö³
ïëîùåþ 7,3 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà ²²-à ì³êðîðàéîíó ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà (ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ: ïðèëÿãàº äî âóë. Ìàðøàëà Ãðå÷êà òà
ïðîñïåêòó Ïðàâäè) â ñêëàä³ çàáóäîâè òåðèòîð³¿ áàãàòîôóíêö³îíàëüíîãî
æèòëîâîãî ðàéîíó (Ð³øåííÿ ÊÌÐ â³ä 22.05.2013ð. ¹ 398/9455 ïðî
çàòâåðäæåííÿ ÄÏÒ). Îá’ºêòîì áóä³âíèöòâà º áàãàòîïîâåðõîâ³ æèòëîâ³
áóäèíêè ç âáóäîâàíèìè íåæèòëîâèìè ïðèì³ùåííÿìè, ìåõàí³çîâàí³
ïàðê³íãè.

Âîäîñïîæèâàííÿ îá’ºêòà, ùî ïðîåêòóºòüñÿ, ïåðåäáà÷àºòüñÿ ç ³ñíóþ÷î¿
âîäîïðîâ³äíî¿ ìåðåæ³ ó ê³ëüêîñò³ 2052,48 ì3/äîáó, ñò³÷í³ âîäè â³äâîäÿòüñÿ
äî êàíàë³çàö³éíî¿ ìåðåæ³ ç íàñòóïíèì â³äâåäåííÿì íà ì³ñüê³ î÷èñí³
ñïîðóäè ó ê³ëüêîñò³ 1967,31 ì3/äîáó. Ïåðåäáà÷åíî åëåêòðîïîñòà÷àííÿ òà
òåïëîïîñòà÷àííÿ â³ä ì³ñüêèõ ìåðåæ.

Òåðèòîð³ÿ áóäå ñïëàíîâàíà, àñôàëüòîâàíà. Ïåðåäáà÷åíî öåíòðàë³çî-
âàíå âèâåçåííÿ ïîáóòîâîãî ñì³òòÿ, áëàãîóñòð³é òà îçåëåíåííÿ îá’ºêòà.
Òðàíñïîðòíå çàáåçïå÷åííÿ çä³éñíþºòüñÿ îðåíäíèì òðàíñïîðòîì.

Íà âñ³õ åòàïàõ áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ â³äñóòí³ äæåðåëà, ÿê³
âïëèâàþòü íà êë³ìàò òà ì³êðîêë³ìàò. Ïåðñïåêòèâíèõ äî çàïîâ³äàííÿ
òåðèòîð³é íåìàº. Î÷³êóâàíå çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ â
ïðèçåìíîìó øàð³ íå ïåðåâèùóâàòèìå 0,1 ÃÄÊ ì.ð. ïî âñ³õ çàáðóäíþþ÷èõ
ðå÷îâèíàõ.

Áóä³âíèöòâî òà ïîäàëüøà åêñïëóàòàö³ÿ îá’ºêò³â áóä³âíèöòâà íå ïðèçâåäå
äî ïîã³ðøåííÿ ³íæåíåðíî-ãåîëîã³÷íèõ óìîâ. Ïðîåêòí³ ð³øåííÿ áóäóòü
çàáåçïå÷óâàòè âèêîíàííÿ ñàí³òàðíèõ íîðì òà ïðàâèë, îõîðîííèõ,
â³äíîâëþâàëüíèõ òà çàõèñíèõ çàõîä³â.

Îáñÿã âèêîíàííÿ ÎÂÍÑ â îáñÿç³ â³äïîâ³äíî äî ÄÁÍ À.2.2-1-2003.

Ïðîïîçèö³¿ òà çàóâàæåííÿ íàäñèëàòè ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿
Çàÿâè çà àäðåñîþ: ïðîåêòíà îðãàí³çàö³ÿ TOB “Öåíòðáóäïðîåêò.”, ì. Êè¿â,
ïð-ò Ãðèãîðåíêà, 22/20, îô. 2, òåë. 585-34-74.

Äåïàðòàìåíò çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä: 

1. Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ïðàâîâî¿ åêñïåðòèçè þðèäè÷íîãî óïðàâë³ííÿ.

Îñíîâí³ îáîâ’ÿçêè: çä³éñíþº ïðàâîâó åêñïåðòèçó íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, ðîçðîáëÿº
³ ðåäàãóº íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè, çàáåçïå÷óº ¿õ ïðàâèëüíå çàñòîñóâàííÿ, ïðåäñòàâëÿº
³íòåðåñè â ñóäàõ.

Ïðîôåñ³éí³ òà êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàò³â:  îñâ³òà âèùà, çà ñïåö³àëüí³ñòþ
ïðàâîçíàâñòâî, çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ìàã³ñòðà, ñïåö³àë³ñòà.

Íà çàì³ùåííÿ ïîñàä (íà âèçíà÷åíèé òåðì³í):

1. Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ïðåäñòàâíèöòâà ³íòåðåñ³â â ñóäàõ þðèäè÷íîãî óïðàâë³ííÿ.

2. Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ïðàâîâî¿ åêñïåðòèçè þðèäè÷íîãî óïðàâë³ííÿ.

Îñíîâí³ îáîâ ’ÿçêè: çä³éñíþº ïðàâîâó åêñïåðòèçó íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â,
ðîçðîáëÿº ³ ðåäàãóº íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè, çàáåçïå÷óº ¿õ ïðàâèëüíå çàñòîñóâàííÿ,
ïðåäñòàâëÿº ³íòåðåñè â ñóäàõ.

Ïðîôåñ³éí³ òà êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàò³â:  îñâ³òà âèùà, çà ñïåö³àëüí³ñòþ
ïðàâîçíàâñòâî, çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ìàã³ñòðà, ñïåö³àë³ñòà.

3. Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò çàãàëüíîãî â³ää³ëó.

Îñíîâí³ îáîâ ’ÿçêè: çä³éñíþº ðåºñòðàö³þ òà âåäåííÿ îáë³êó äîêóìåíò³â.

Ïðîôåñ³éí³ òà êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàò³â: îñâ³òà âèùà.

Äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàþòüñÿ äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ (ïîñòàíîâà ÊÌÓ â³ä 15.02.2002
¹169): çàÿâà ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³; çàïîâíåíà îñîáîâà êàðòêà (ôîðìà Ï-2 ÄÑ) ç
â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè; äâ³ ôîòîêàðòêè 4x6 ñì; êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó, ï³äâèùåííÿ
êâàë³ô³êàö³¿, ïðèñâîºííÿ â÷åíîãî çâàííÿ, ïðèñóäæåííÿ íàóêîâîãî ñòóïåíÿ; äåêëàðàö³ÿ
ïðî ìàéíî, äîõîäè, âèòðàòè ³ çîáîâ’ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó çà ìèíóëèé ð³ê çà
ôîðìîþ, ïåðåäáà÷åíîþ Çàêîíîì Óêðà¿íè “Ïðî çàñàäè çàïîá³ãàííÿ ³ ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿”;
êîï³ÿ ïàñïîðòà; êîï³ÿ òðóäîâî¿ êíèæêè, çàâ³ðåíà çà ì³ñöåì ðîáîòè; êîï³ÿ â³éñüêîâîãî
êâèòêà (äëÿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â àáî â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ); äîâ³äêà ïðî äîïóñê äî
äåðæàâíî¿ òàºìíèö³ (ó ðàç³ éîãî íàÿâíîñò³).

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ñåêòîðîì ç êàäðîâî¿ ðîáîòè Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîòÿãîì 30 äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: 01601, ì. Êè¿â,
âóë. Õðåùàòèê, 32-À, êàá³íåò ¹220, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 202-79-89.

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð

ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ: âóë. Êîïåðíèêà, 8, ² ïîâåðõ.

(àäðåñà, ïîâåðõ).

Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 24,00 êâ. ì. Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ — äëÿ çàíÿòü ç ï³äãîòîâêè
âîä³¿â (çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè
ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ,â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü
â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè). Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364. Âàðò³ñòü

îáúåêòà îðåíäè: 365 000,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà: 722,93 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ
íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ —Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

(íàçâà óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿, ï³äïðèºìñòâà) 

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó—10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 24, êàá. 512
àáî êàá. 107.

Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 288-08-96, 288-08-75.

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó
íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: âóë. Âàñèëüê³âñüêà, 49, êîðïóñ 1 

Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 25,0 êâ. ì.

Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá’ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â,
êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè (çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³
³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå
ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè).

Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³.

Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè: 229 100,00 ãðí (áåç ÏÄÂ)

Îðåíäíà ïëàòà: 1 741,16 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó â ì.Êèºâ³ “Ðîçðàõóíêîâèé
öåíòð “Ãîëîñ³¿âî” (ïðîñï. Íàóêè, 13, ì. Êè¿â, 03028, òåë./ôàêñ (044)501-60-38, 501-60-39).

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 42, êàá. 216.

Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 281-66-23, 281-66-24.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

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

що�відп�с�ається�споживачам”�та�постановою�НКРЕ�КП�від�26.02.2015�№�947�роздрібні�тарифи�на�еле�троенер�ію�для�споживачів

(�рім�населення)�з��рах�ванням��раничних�рівнів�при�пост�повом��переході�до�форм�вання�єдиних�роздрібних�тарифів�для

споживачів�на�території�У�раїни����вітні�2015�ро���становитим�ть:

Роздрібні�тарифи�для�споживачів�еле�тричної�енер�ії���місті�Києві�з��рах�ванням�ПДВ,

я�і�вводяться�в�дію�з�1��вітня�2015�ро��

І��лас
напр��и
(27,5��В�
і�вище)

Крім�
то�о,
ПДВ

з�
ПДВ

ІІ��лас�
напр��и�
(до�27,5
�В)

Крім�
то�о,�
ПДВ

з
ПДВ�

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

119,48 23,90 143,38 140,11 28,02 168,13

Місь�ий�еле�тричний�транспорт, �ом�нально-поб�тові�потреби�релі�ійних
ор�анізацій,��оп./�Вт�од�(Постанова�НКРЕКП�№220�від�26.02.2015)

52,50 10,50 63,00 52,50 10,50 63,00

Зовнішнє�освітлення�населених�п�н�тів, ��межах�визначених
зон�доби, �оп./�Вт�од�(Постанова�НКРЕ�№1030�від
22.10.2004�(із�змінами�і�доповненнями)

У�межах�зон�доби* 29,87 5,97 35,84 35,03 7,01 42,04

Інші��одини�доби 119,48 23,90 143,38 140,11 28,02 168,13

Плата�за�перевищення�до�овірної�величини�пот�жності�—�в�дво�ратном��роз-
мірі�за�1��Вт�з�ідно�з�За�оном�У�раїни�“Про�внесення�змін�до�За�он��У�раїни
“Про�еле�троенер�ети��”�від�23.06.2005�№ 2706�та�Постановою�НКРЕ�№�784
від�11.06.1999,��рн/�Вт�(із�змінами�та�доповненнями)

25,78 25,78

Для�тризонних�тарифів, диференційованих�за�періодами�час�,�встановлюються
та�і�тарифні��оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�від�20.12.2001�№ 1241�(із�змінами�та
доповненнями), фа�со�рама�ДП�“НЕК�“У�ренер�о”�від�25.11.2014�№06-1-1/13396):

� Нічний�період

� Напівпі�овий�період

� Пі�овий�період

0,25

1,02

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�6.00

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

з�8.00�до�10.00
з�18.00�до�22.00

Для�двозонних�тарифів, диференційованих�за�періодами�час�,�встановлюються
та�і�тарифні��оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�від�20.12.2001�№ 1241�(із�змінами�та
доповненнями), фа�со�рама�ДП�“НЕК�“У�ренер�о”�від�25.11.2014�№06-1-1/13396):

� Нічний�період

� Денний�період

0,35

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�7.00

з�7.00�до�23.00
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Êîëüîðîïîä³ë À2 

(ôîðìàò

660õ560 ìì)

01034, Êè¿â,

âóë. Âîëîäèìèðñüêà,

51-à, ðåïðîöåíòð 

ãàçåòè «Õðåùàòèê».

repro.kreschatic.kiev.ua



ÐÐ²²ÇÇÍÍÅÅ

ÎÂÍÈ, ñàìå ÷àñ «êëåïàòè»
ãðîø³, íàéá³ëüøå ïîòàëà-
íèòü ðîçáàãàò³òè ïðàöåëþ-

áàì, ÿê³ íå áîÿòüñÿ çâàëèòè íà ñå-
áå âàíòàæ ñëóæáîâèõ ïîâíîâàæåíü,
ñòàâëÿòüñÿ â³äïîâ³äàëüíî äî çàâ-
äàíü êåð³âíèöòâà,ñêðóïóëüîçíî çâà-
æóþòü êîæíó äð³áíèöþ ï³ä ÷àñ ðî-
áî÷îãî ïðîöåñó. Âè — ñèëüíà âïëè-
âîâà îñîáà, îäíàê ñüîãîäí³ íå ñë³ä
äåìîíñòðóâàòè âëàäó, à ìîæíà ïî-
áóòè â ðîë³ áëèñêó÷îãî âèêîíàâöÿ,
ïîë³ïøèâøè ìàòåð³àëüíèé ñòàí.

ÒÅËÜÖ², ÷àñ îñó÷àñíèòè
ñâ³é ïîâñÿêäåííèé ³ì³äæ
³ éòè â íîãó ç ìîäîþ.

Áîãèíÿ ÷àð³âíîñò³ íåçðèìî îï³êó-
âàòèìåòüñÿ âàøèìè ä³ÿìè,òîìó íàâ-
ðÿä ÷è çàçíàºòå ô³àñêî. Øâèäøå çà
âñå, âäàñòüñÿ îòðèìàòè âèãîäó íà-
â³òü ç íåïðèºìíî¿ ñèòóàö³¿. Ä³òè òà
êîõàí³ òåæ áîãîòâîðèòèìóòü âàñ,
ïðèñëóõàòèìóòüñÿ äî àâòîðèòåòíî¿
äóìêè, õ³áà ùî íà òë³ âëàñòèâîãî
âàì â³ä ïðèðîäè ïðàãìàòèçìó ñë³ä
äîäàòè òðîõè ëåãêîñò³ òà äðàéâó.

ÁËÈÇÍÞÊÈ,äåíüíàïðóæå-
íèé,âàì õî÷ ðîç³ðâèñü,äî-
âåäåòüñÿ ìåòàòèñÿ ì³æ äî-

ìàøí³ì ïîáóòîì òà ïðîôåñ³éíîþ ä³-
ÿëüí³ñòþ, íàâîäèòè ëàä ó ïàðòíåð-
ñüêèõñòîñóíêàõ,³ ÷àñòî ç ïðîìàõàìè
òà íåâäà÷àìè (ç êàðì³÷íèõ ïðè÷èí),
íà ÷îìó íå ñë³ä çàöèêëþâàòèñÿ.

ÐÀÊÈ, âàøà äîïèòëèâ³ñòü
ïîñèëèòüñÿ,ïðîòå ñóíüòå íî-
ñà äî ÷óæîãî ïðîñà îáåðåæ-

íî,çàö³êàâëåí³ñòü â îòðèìàíí³ íîâî¿
³íôîðìàö³¿ ñë³ä ïðîÿâëÿòè òîä³,êîëè
öå ñòîñóºòüñÿ îñîáèñòî âàñ, äå ìîæ-
íà íàâ³òü íå ³ãíîðóâàòè ïë³òêàìè òà
÷óòêàìè, áî òàì º äîëÿ ³ñòèíè.

ËÅÂ —áîðåöü çà ïðàâäó ç
âàñ áëèñêó÷èé,îäíàê ñüî-
ãîäí³ íàìàãàéòåñÿ ìåíøå

õèçóâàòèñÿ, ñò³éòå ì³öíî íà çåìë³
òà â÷³òüñÿ äáàéëèâî ðîçïîðÿäæà-
òèñÿ ìàòåð³àëüíèìè ðåñóðñàìè.
Ïðèáóòêè òà âèòðàòè ñë³ä ÷³òêî êîí-
òðîëþâàòè, îñîáëèâî êîëè ðîáèòå
ïîêóïêè ÷è âêëàäàºòå ó âàæëèâ³
ñïðàâè ãðîø³.

Ä²ÂÈ, äåíü ïðîäóêòèâíèé,
ïðîÿâëÿéòå íàïîëåãëèâ³ñòü,
ä³ëîâèò³ñòü,ïðîôåñ³éíóîá³-

çíàí³ñòü,àáè ïðîäåìîíñòðóâàòè âëàñ-
íó çíà÷èì³ñòü ³ çàðó÷èòèñÿ ï³äòðèì-
êîþ âïëèâîâèõ ëþäåé,äîìî÷àäö³â.

ÒÅÐÅÇÈ, ÿêùî âè íà ðî-
ìàíòè÷í³é õâèë³ ³ íàö³ëå-
í³ íà ìàéáóòíº, öå ìîæå

ïåðåøêîäèòè ðîçãëåä³òè äð³áí³ ï³ä-
âîäí³ òå÷³¿, ùî çàãðîæóº ïðîáëå-
ìàìè â ìàéáóòíüîìó. Ïîä³¿ äíÿ ìà-
þòü ïðè÷èííî-íàñë³äêîâèé çâ’ÿçîê

³ âèçíà÷åí³ ïåðåâèõîâàòè âàñ ÿê
ïàðòíåðà, çì³íèòè ñòàâëåííÿ äî êå-
ð³âíîãî ïåðñîíàëó, ïðîôåñ³éíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, äëÿ âàñ íàé-
àêòóàëüí³øèìè ñòàíóòü ð³ç-
íîìàí³òí³ äð³áíèö³,ïîâ’ÿçà-

í³ ç ïëàíàìè íà ìàéáóòíº. Çäîðî-
âèé ãëóçä, ïðàêòè÷í³ñòü çàñòðàõó-
þòü âàñ â³ä çàõîïëåíü ñóìí³âíèìè
ïðîåêòàìè.Ñïèðàéòåñÿ íà äðóç³â,îä-
íîäóìö³â, ìàéòå ñïðàâó ç âïëèâî-
âèìè àâòîðèòåòíèìè ëþäüìè. ßê-
ùî âèíèêíóòü äð³áí³ íåïîðîçóì³í-
íÿ â õîä³ îáì³íó äóìêàìè àáî
îôîðìëåíí³ äîêóìåíò³â, øâèäøå
çà âñå, âîíè áóäóòü øâèäêî óëàãî-
äæåí³ ³ íå çðîáëÿòü ñåðéîçíîãî
âïëèâó íà õ³ä ïîä³é.

ÑÒÐ²ËÜÖ², ðîìàíòè÷íèé
ôåºðâåðê òðèâàº, îäíàê
ïðîôåñ³éíèé îáîâ’ÿçîê —

öå ñâÿòå, ìàºòå âèêîíàòè éîãî íà
âèùîìó ð³âí³. Ñòîñóíêè ç êåð³âíèö-
òâîì,êîëåãàìè ìîæíà óñï³øíî ðåñ-
òàâðóâàòè, ÿêùî òðóäèòèñÿ çëàãî-
äæåíî, àäæå âè ñïåö³àë³ñò øèðî-
êîãî ïðîô³ëþ, çäàòí³ òÿãíóòè ä³ëî-
âîãî âîçà çà ê³ëüêîõ. Îñòåð³ãàéòå-
ñÿ ñïîêóñ íà ðîáîò³, òóò õàçÿéíóº
ëóêàâèé, ïðîâîêóþ÷è âàñ äî ãð³õà.

ÊÎÇÅÐÎÃÀÌ ïîùàñòèòü ëåã-
êî ðîç³áðàòèñÿ â õèòðî-
ñïëåò³ííÿõ ïîä³é ³ áåçïî-

ìèëêîâî îáðàòè ïðàâèëüíó ë³í³þ
ïîâåä³íêè,íàëàãîäèòè îñîáèñòå æèò-
òÿ, ñòàòè ìóäð³øèìè,ðîçøèðèòè ô³-
ëîñîôñüêèé êðóãîç³ð. Íå ðåàãóéòå
íà ïë³òêè ³ ÷èí³òü òàê, ÿê âàì ï³äêà-
çóº ä³ëîâå ÷óòòÿ.Àáè óíèêíóòè ñóì-
í³â³â â ïîðÿäíîñò³ ÷è íàä³éíîñò³ ëþ-
äåé,ñóä³òü íå ïî ñëîâàõ òà ÷óòêàõ,à
ïî êîíêðåòíèõ â÷èíêàõ.Íèí³ âè àò-
ëàíò,ùî òðèìàº íà ñâî¿õ ïëå÷àõ áëà-
ãîïîëó÷÷ÿ ðîäèíè ³ º íåïîðóøíèì
àòîðèòåòîì äîëþ äîìî÷àäö³â.

ÂÎÄÎË²¯, íå âèòàéòå â ðî-
æåâèõ õìàðàõ,ìàêñèìàëü-
íî ïðîÿâ³òü ïðàêòè÷íó ñòî-

ðîíó ºñòâà, çàéíÿâøèñü âèð³øåí-
íÿì ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç áàíê³â-
ñüêèìè ðàõóíêàìè, ñïàäùèíîþ,
ðîçä³ëîì àáî îá’ºäíàííÿì ìàéíà,
ïîäàòêîâèìè â³äðàõóâàííÿìè.

ÐÈÁÈ , âàøå «õî÷ó» íà
ï’ºäåñòàë³, îäíàê âè íå ïî-
âèíí³ éîìó ñëóæèòè, à îð³-

ºíòóâàòèñÿ íà ÷óæ³ ³íòåðåñè, òîä³
ñëóæáà ³ âçàãàë³ áóäü-ÿêà ðîáîòà
áóäå â ðàä³ñòü ³ ïðèíåñå ãàðí³ ïðè-
áóòêè. Ñüîãîäí³ âèïàäå âäàëèé
øàíñ çàêëàñòè ôóíäàìåíò ïåð-
ñïåêòèâíî¿ ñï³âïðàö³ ç âïëèâîâè-
ìè ëþäüìè. Ïðîòå íå ïîñï³øàéòå
ï³äïèñóâàòè äîêóìåíòè é äàâàòè
îá³öÿíêè.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +6
Àòì. òèñê: 733 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 6 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 81 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +7o

Àòì. òèñê: 734 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 9 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 65%

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +5o

Àòì. òèñê: 736 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 5 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 53 %

ãîðîñêîï

1 êâ³òíÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 1 êâ³òíÿ
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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
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(Ç ÏÐÎÃÐÀÌÎÞ ÒÁ) 22094ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ

(ÂÒ, ÑÐ, ×Ò, ÏÒ) 61308
ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ
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öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Äåíü ñì³õó, Ì³æíàðîäíèé äåíü ïòàõ³â.
568 — çàãîíè ëàíãîáàðä³â ï³ä êåð³âíèöòâîì Àëüáî³íà
âòîðãëèñü íà òåðèòîð³þ ²òàë³¿. Ðàçîì ç íèìè âèðóøèëè
ï³äêîðåí³ ëàíãîáàðäàìè ãåï³äè, àëàíè, ñâåâè ³ ñîþçíè-
êè Àëüáî³íà — ñàêñè.
1572 — çàõîïëåííÿ ìîðñüêèìè ãåçàìè ì³ñòà Áð³ëëå â
í³äåðëàíäñüê³é ïðîâ³íö³¿ Çåëàíä³ÿ ñòàëî ñèãíàëîì äî
çàãàëüíîíàö³îíàëüíîãî ïîâñòàííÿ Í³äåðëàíä³â ïðîòè
²ñïàí³¿.
1579 — ó Â³ëüíî êîðîëåì Ñòåôàíîì Áàòîð³ºì íà áàç³
ºçó¿òñüêî¿ êîëåã³¿ çàñíîâàíî óí³âåðñèòåò, ïåðøèé íà òå-
ðèòîð³¿ Âåëèêîãî êíÿç³âñòâà Ëèòîâñüêîãî. Ïî÷àòêîâî âè-
êëàäàííÿ âåëîñÿ ëàòèíñüêîþ ìîâîþ, â óí³âåðñèòåò³ âè-
â÷àëè òåîëîã³þ, ô³ëîñîô³þ òà ïðàâî.Ó 1773 ðîö³ óí³âåð-
ñèòåò ñòàâ ñâ³òñüêèì çàêëàäîì.
1865 — â õîä³ ãðîìàäÿíñüêî¿ â³éíè â ÑØÀ ï³ä Ïåòåðñ-
áóðãîì (øòàò Â³ðäæèí³ÿ) ôåäåðàëüí³ â³éñüêà çàâäàëè
íèù³âíî¿ ïîðàçêè àðì³¿ Ï³âäíÿ ó áèòâ³ á³ëÿ Ôàéâ-Ôîêñ.
1875 — àíãë³éñüêà ãàçåòà «Òàéìñ» (âïåðøå ó ñâ³ò³) îïóá-
ë³êóâàëà òèæíåâèé ïðîãíîç ïîãîäè.
1919 — äåêðåòàìè Ðàäè Íàðîäíèõ Êîì³ñàð³â ÓÐÑÐ çà-
ïîâ³äíèê Àñêàí³ÿ-Íîâà îãîëîøåíî íàðîäíèì çàïîâ³ä-
íèì ïàðêîì. Ç 8 ëþòîãî 1921 ðîêó â³í ñòàâ Äåðæàâíèì
ñòåïîâèì çàïîâ³äíèêîì ÓÐÑÐ.

1945 — ïî÷àëàñÿ îñòàííÿ àìåðèêàíñüêà âîºííà êàìïà-
í³ÿ â õîä³ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè — 130-òèñÿ÷íà àðì³ÿ âè-
ñàäèëàñÿ íà ÿïîíñüêîìó îñòðîâ³ Îê³íàâà. ¯ì ïðîòèñòî-
ÿâ 100-òèñÿ÷íèé êîíòèíãåíò ÿïîíñüêî¿ àðì³¿, ïîäîëàòè
îï³ð ÿêîãî àìåðèêàíöÿì âäàëîñÿ ï³ñëÿ òðüîõ ì³ñÿö³â
òÿæêèõ áî¿â.
1960 — ç ìèñó Êàíàâåðàë (ÑØÀ) çàïóùåíî ïåðøèé ó
ñâ³ò³ ìåòåîðîëîã³÷íèé ñóïóòíèê Çåìë³ «Ò³ðîñ-1».
1967 — ó Ìîñêâ³ â³äáóëàñü ïðåì’ºðà êîìåä³¿ Ëåîí³äà
Ãàéäàÿ «Êàâêàçüêà ïîëîíÿíêà, àáî Íîâ³ ïðèãîäè Øóðè-
êà» ç Îëåêñàíäðîì Äåì’ÿíåíêîì ³ Íàòàë³ºþ Âàðëåé ó
ãîëîâíèõ ðîëÿõ.
1970 — ïðåçèäåíò ÑØÀ Í³êñîí ï³äïèñàâ ðîçïîðÿäæåí-
íÿ ïðî çàáîðîíó ç 1 ñ³÷íÿ 1971 ðîêó ðåêëàìè ñèãàðåò íà
ðàä³î òà òåëåáà÷åíí³.
1976 —òðîº äðóç³â — Ñò³â Äæîáñ, Ñò³â Âîçíÿê òà Ðîíàëüä
Âåéí—çàñíóâàëè êîìï’þòåðíó êîìïàí³þ Apple Computer,
ÿêà ñüîãîäí³ º íàéäîðîæ÷îþ êîðïîðàö³ºþ ó ñâ³ò³.
1977 — óðÿä ²ñïàí³¿ ïðèéíÿâ çàêîí-äåêðåò ïðî ðîçïóñê
ñòâîðåíî¿ äèêòàòîðîì Ôðàíñèñêî Ôðàíêî ïàðò³¿ «Íà-
ö³îíàëüíèé ðóõ».
1995 — â ïðèñóòíîñò³ ì³í³ñòðà îáîðîíè ÑØÀ Â³ëüÿìà
Ïåðð³ â Óêðà¿í³ ïî÷àòî äåìîíòàæ ³ çíèùåííÿ ÿäåðíîãî
îçáðîºííÿ.

ÍÀ ÐÓÊÀÕ ëþäåé, ÿê³ ïðàöþþòü
ó âîðîæèõ ÇÌ², êðîâ³ íå ìåíøå,
àí³æ ó òèõ, õòî ç³ çáðîºþ éäå ïðî-
òè Óêðà¿íè.

Ó åêñêëþçèâíîìó êîìåíòàð³
äëÿ ÒÑÍ. ua óêðà¿íñüêèé ðåæè-
ñåð Àíäð³é Ïðèéìà÷åíêî ðîçïî-
â³â, ùî ñåð³ÿ ïëàêàò³â ï³ä íàçâîþ
«Çàñîáè ìàñîâîãî òåðîðó» — öå
ñïðîáà ïðèâåðíóòè óâàãó äî òî-
ãî ôàêòó, ùî êîëè íà ì³ñòà Äî-
íå÷÷èíè òà Ëóãàíùèíè ïî÷àëè
ïàäàòè ö³ëêîì ðåàëüí³ ñíàðÿäè,
òàì àêòèâíî ïðàöþâàëè âîðîæ³
ÇÌ². «Ñàìå ãîëîâîþ êåðóºòüñÿ
homo sapiens, ³ ñàìå ìîçîê º ì³-

øåííþ âîðîãà. Ìåòà ÇÌ² — çìó-
ñèòè ëþäèíó ðîáèòè òå, ùî ïî-
òð³áíî: âèõîäèòè ç ì³òèíãàìè
ïðîòè óêðà¿íñüêèõ â³éñüêîâèõ,
íàãí³òàòè ïàí³êó, çðèâàòè ìîá³-
ë³çàö³þ, áðàòè äî ðóê çáðîþ òà
÷èíèòè çëî÷èí â ³ì’ÿ «ðóññêîãî
ìèðà». Íà ðóêàõ ëþäåé, ÿê³ ïðà-
öþþòü ó âîðîæèõ ÇÌ², êðîâ³ íå
ìåíøå, àí³æ ó òèõ, õòî ç³ çáðîºþ
éäå ïðîòè Óêðà¿íè»,— çàóâàæèâ
ïàí Ïðèéìà÷åíêî. «Ìè ùîñèëè
íàìàãàºìîñü íå ïóñòèòè âîðîãà íà
òåðèòîð³þ Óêðà¿íè. Òî ÷îìó ìè,
ïðèêðèâàþ÷èñü çàêîíàìè ìèð-
íîãî ÷àñó, äîçâîëÿºìî âîðîæèì

ÇÌ² ïðàöþâàòè ó íàøîìó ³íôîð-
ìàö³éíîìó ïðîñòîð³?»,— ðèòî-
ðè÷íî ïîö³êàâèâñÿ ðåæèñåð. Ó
ñåð³¿ ïîêè ùî òðè êðèâàâ³ ïîñòå-
ðè ïðî ðîñ³éñüê³ ÇÌ² — «Âåñòè»,
«Ðîññèÿ 24», Russia Today �

Óêðà¿íñüêèé ðåæèñåð ñòâîðèâ ñåð³þ 
êðèâàâèõ ïëàêàò³â ïðî ðîñ³éñüê³ 
«çàñîáè ìàñîâîãî òåðîðó»
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