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ВИДАВНИЦТВО РІА

Ãåíåðàëüíèé ïëàí Òåðíîïî-
ëÿ — îñíîâíèé ì³ñòîáóä³âíèé 
äîêóìåíò, ÿêèé ñòîñóºòüñÿ êîæ-
íîãî! ×îìó êîæíîãî? Áî ñàìå 
â³í âèçíà÷àº, ÿê ðîçáóäîâóâàòè 
òà ðîçâèâàòè ì³ñòî íå ëèøå ãëî-
áàëüíî, à é òî÷êîâî — á³ëÿ íàøèõ 
áóäèíê³â, ïàðê³â, ñêâåð³â. Êîæåí 
ìåòð ì³ñüêî¿ çåìë³ òàì çàô³êñî-
âàíèé ç ñâî¿ì ïðèçíà÷åííÿì. 
Òàêèé äîêóìåíò çàòâåðäæóºòüñÿ 
ðàç íà ï’ÿòü ðîê³â ³ éîãî äîòðè-
ìàííÿ — íåïîðóøíèé Çàêîí, 
à ïîðóøåííÿ — êðèì³íàë! Àëå…

Çàðàç â Òåðíîïîë³ ³ñíóº äâà 

ãåíåðàëüíèõ ïëàíè. Îäèí — 
ñïðàâæí³é, òîé, ÿêèé çàòâåðäèëà 
ãðîìàäà òà äåïóòàòè â 2010 ðîö³. 
Äîêóìåíò áàãàòî ðîê³â õîâàþòü 
â³ä ì³ñòÿí… ²íøèé ãåíåðàëüíèé 
ïëàí — ï³äðîáêà, ÿêó íà ñâîºìó 
ñàéò³ ðîçì³ñòèëà ì³ñüêà ðàäà ³ íàç-
âàëà ñïðàâæí³ì. Òàê îñü ñïðàâæ-
í³é ïðèõîâàíèé ãåíåðàëüíèé ïëàí 
³ òîé «ñïðàâæí³é», ÿêèé ïîêàçóº 
âëàäà — äâ³ âåëèê³ ð³çíèö³.

Â ñïðàâæíüîìó, ïðèõîâàíîìó, 
÷³òêî âèäíî, äå ïàðê, äå çåëåíà 
çîíà, äå ñêâåð, äå ïðèáóäèí-
êîâà òåðèòîð³ÿ ÷è ñïîðòèâíèé 
ìàéäàí÷èê, ³ ÷³òêî ïðîïèñàíå 
ïðèçíà÷åííÿ êîæíî¿ ä³ëÿíêè. 

Òàì âèäíî, äå áóäóâàòè ìîæíà, 
à äå í³. À îñü ³íøèé, º ï³äîçðà, 
÷àñ â³ä ÷àñó ï³äìàëüîâóþòü ³ ï³ä-
ïðàâëÿþòü, ïîäàþ÷è ãðîìàä³ ÿê 
³ñòèííèé äîêóìåíò. 

Ì³ñüêà âëàäà ðîáèëà ö³ 
ôàëüøóâàííÿ, àáè ïðèõîâàòè 
çëî÷èíí³ ð³øåííÿ ì³ñüêèõ äå-
ïóòàò³â-ñâîáîä³âö³â òà Ñåðã³ÿ 
Íàäàëà (áî ñàìå ó íèõ á³ëüø³ñòü 
â ì³ñüê³é ðàä³ - àâò.). Çëî÷èíè 
ïîëÿãàþòü â òîìó, ùî äåïóòàòè 
òà ìåð ïðèéìàëè çåìåëüí³ ïè-
òàííÿ, ÿêó ñóïåðå÷àòü ñïðàâæ-
íüîìó Ãåíïëàíó. Òîáòî òàì, äå 
ïàðê ÷è ñêâåð — çåìëþ äàâàëè 
ï³ä áóäîâè. Âèä³ëÿëè ä³ëÿíêè 

á³ëÿ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ÷è íà 
¿õ òåðèòîð³ÿõ, ïîãîäæóâàëè áó-
äîâè íà ñòàä³îíàõ, ñïîðòèâíèõ 
òà äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èêàõ. Âñ³ ö³ 
çëî÷èíè — ïðîòè ì³ñòà ³ ãðî-
ìàäè. Àëå ðîçäàâàòè çàõèùåí³ 
çåìë³, íå çì³íèâøè ïåðåä òèì 
ä³þ÷èé Ãåíïëàí, ÍÅ ÌÎÆÍÀ.

Çàðàç äîá³ãàº ï’ÿòèé ð³ê ³ñ-
íóâàííÿ ä³þ÷îãî Ãåíåðàëüíîãî 
ïëàíó, ÿêèé áåçáîæíî ïîðóøó-
þòü. Òîæ ì³ñüêà âëàäà ôîðìóº 
ïðîïîçèö³¿ äî íîâîãî Ãåíåðàëü-
íîãî ïëàíó. ² òèìè ïðîïîçèö³ÿìè 
õî÷å «çàìåñòè» ñë³äè äåðèáàí³â 
òà çëî÷èííèõ ïîðóøåíü. Ìîæå, 
ãðîìàäà í³÷îãî á ³ íå çäîãàäàëàñü, 

õî÷ ÷àñ â³ä ÷àñó æóðíàë³ñòè é 
áèëè íà ñïîëîõ. Àëå òåïåð âñå 
ïðèõîâàíå âèë³çëî íà ãîðó, áî  
ãðîìàäñüêèì àêòèâ³ñòàì, àðõ³òåê-
òîðàì òà åêîëîãàì âäàëîñü îò-
ðèìàòè ñïðàâæí³é Ãåíåðàëüíèé 
ïëàí, ÿêèé õîâàëè. Ìè ï³äãîòó-
âàëè äåê³ëüêà â³äì³ííîñòåé ì³æ 
ñïðàâæí³ì ä³þ÷èì Ãåíåðàëüíèì 
ïëàíîì òà ïðîïîíîâàíèìè çì³-
íàìè. Ç ô³êòèâíèì äîêóìåíòîì, 
ÿêèé ì³ñüêà âëàäà ïîêàçóº íà 
ñâîºìó ñàéò³, íàâ³òü íå ïîð³âíþ-
âàëè, áî á³ëüø³ñòü ïðîáëåìíèõ 
ä³ëÿíîê òàì âæå «ï³ä³ãíàëè» ï³ä 
ïîòðåáè.

Наша земля  
Зараз в Генпрокуратурі 
розглядають звернення 
щодо порушення 
тернопільською мерією 
Генерального плану 
міста та підробки 
містобудівної 
документації. Ці 
звинувачення 
тягнуть за собою 
інші – перевищення 
службових 
повноважень, 
знищення історичної 
частини міста, парків, 
забудови спортивних 
споруд, майданчиків. 
Згідно з кримінальним 
кодексом подібні 
діяння передбачають 
ув’язнення. На лаву 
підсудних може сісти 
і свободівський мер 
міста Сергій Надал, і 
головний архітектор 
міськради Василь 
Бесага, і керівник 
земельного відділу 
міської ради Віктор 
Кібляр. Земельні 
питання, нагадаємо, 
погоджували депутати 
ВО «Свобода».

Пропонованими змінами до Генерального плану міська влада має намір узаконити більшість своїх дерибанів. 
Ì³ñüêà ðàäà äåê³ëüêà ðîê³â äóðèëà ãðîìàäó, â³ääàþ÷è çåìëþ «ñâî¿ì» òà ïîêàçóþ÷è íàì ñôàëüñèô³êîâàíèé ãåíïëàí

СПЕЦВИПУСК:

читайте на стор. 2-3
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Багатоповерхівка біля храму на Орлика. Будувати там, згідно 
з діючим Генпланом, не можна, бо зелена зона. Громаді 
вдалось зупинити злочинні наміри. В пропонованих міською 
владою змінах – на ділянці буде великий житловий будинок.

Берег річки Серет, біля провулку Цегельного, згідно з діючим 
Генеральним планом, паркова зона. В пропонованих мерією 
змінах – місця під будову. Землю влада вже віддала, тож 
зараз «замітають сліди» та легалізовують забудову річки. 

Ділянка, яку мерія віддала в оренду під будову - 39 сотих. 
Близько 15 сотих - земля з деревами. Орендар планував 
збудувати автомийку та готель. Наразі його наміри зупинила 
громада, але сквер досі під загрозою забудови 

Військова техніка в Старому парку, в діючому Генплані – на 
парковій землі. Міська влада, всупереч законам, віддала 
землю під будову. Згодом намагалась музейну техніку 
відправити в АТО, щоб звільнити ділянку. В пропонованих 
змінах до нового Генплану, ділянка вже не парк.

Будова біля залізничного – незаконна. Про це знали в міській 
раді, бо ж згідно з справжнім діючим Генпланом там зелена 
зона. Проте міські депутати з мером погодили забудову. 
Зараз «замітають сліди», і в пропонованих змінах ділянка – 
місце під забудову.

Березовий сквер навпроти «Прогресу» - зелена зона. І це 
зафіксовано в діючому Генеральному плані. Та міські депу-
тати з Сергієм Надалом дали землю під будови. Зараз же 
«протягують» зміни, згідно з якими ділянка в новому Генпла-
ні буде під будову.
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Будівництво «Екоготелю» в парку Нацвідродження, яке 
особисто підтримував Сергій Надал – фікція. Згідно з діючим 
Генеральним планом, місцина – парк. Та в мерії таки віддали 
землю під будову, а зараз підготували зміни до нового Ген-
плану, де ділянка офіційно передбачає будову.

Стадіон Текстерно, який вже декілька років намагаються 
забудувати з дозволу міської ради, згідно з діючим Гене-
ральним планом – таки стадіон. Але депутати з мером дали і 
землю, і добро на забудову. Відповідно до пропонованих змін 
весь стадіон – суцільний житловий комплекс.

Ділянка біля Будинку праці, на Текстильній, згідно з дію-
чим Генеральним планом – зелена зона. Але міська влада 
запланувала там забудову, хоч це і порушення закону. Зараз 
пропонують зміни в новий Генплан, згідно з якими сховають 
свій злочин.

«Льодовий палац» біля Орнави та скляна будівля свободівця 
Михайла Гладкого – ще один злочин. Обидві місцини, згідно 
з діючим Генеральним планом – парк. Це не спинило міських 
депутатів та Сергія Надала від виділення землі та дозволу 
будувати. Зараз «замітають» сліди.

Частина кладовища на Микулинецькій – згідно з діючим Ге-
неральним планом, завдяки маніпуляціям міської влади піде 
під будову. Порушивши Закон, від цвинтаря відрізали більше 
60 сотих. Тепер пропонують зміни до Генерального плану, 
ніби цвинтару там й не було…

Парк біля «Хутора» - парк, згідно з діючим Генеральним 
планом. Проте в змінах до нового міська влада майже гектар 
з деревами позначила під будову. За підрахунками екологів, 
за часи правління «Свободи» в Тернополі, парки міста «всох-
лися» на десятки гектарів….
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Під тернопільською міською владою 
відбувались десятки пікетів людей, які 

постраждали від дій депутатів та чиновників. 
Ïðîòå ö³ ñþæåòè  íå ïîêàçóþòü êèøåíüêîâ³ ÇÌ² 

Ñåðã³ÿ Íàäàëà òà éîãî «ïàòð³îòè÷íî¿» ñâèòè.

Чи сядуть? Політика та 
влада в європейських містах 
— інструмент управління, 
в Тернополі — механізм 
збагачення. Хтось це розуміє 
і бореться, хтось приймає 
як належне, а хтось просто 
переконує себе “крадуть, але 
роблять”. Та чи далеко “крадуть, 
але роблять” заведе нашу 
громаду? Оцінити теперішній стан 
міста та зробити якісь прогнози 
можна лише на основі минулих 
років. І це зробили тернопільські 
журналісти. Чимало скептиків 
скажуть про необ’єктивність 
публікації. Але факти, про які 
піде мова, не вища математика і 
їх може перевірити кожен….

ßêùî êîëèñü Òåð-
íîï³ëü ââàæàëè îäíèì 
ç íàéçåëåí³øèõ ì³ñò 
Óêðà¿íè, òî çàðàç ïðî öå 
ìîæíà ëèøå çãàäóâàòè. 
Íà äåñÿòêè ãåêòàð³â, çã³ä-
íî ç ï³äðàõóíêàìè åêî-
ëîã³â, çìåíøèëèñü ïëîù³ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü. Çî-
êðåìà çà ðàõóíîê ïàðê³â. 
Òàê, â 2012 ðîö³ ì³ñüêà 
âëàäà çàòâåðäèëà ìåæ³ 
òðüîõ ïàðê³â: “Òîï³ëü-
÷å”, “ ³ì. Øåâ÷åíêà”, 
“Íàö³îíàëüíîãî Â³äðî-
äæåííÿ”. Ïðîòå çàòâåð-
äèëè òàê, àáè ãåêòàðè 
çàëèøèëèñü çà ìåæàìè. 
Ïðèãàäóºòå ñêàíäàëüíèé 
íàì³ð âëàäè çáóäóâàòè ãî-
òåëü â ïàðêó Íàöâ³äðî-
äæåííÿ íà 60 ñîòèõ? Òàê 
îñü çã³äíî ç äîêóìåíòàìè 
öå íå ïàðê. Íå ïàðê ³ ä³-
ëÿíêà á³ëÿ ë³òàêà â 50 ñî-
òèõ, ÷è, ïðèì³ðîì, çåìëÿ 
ï³ä â³éñüêîâîþ òåõí³êîþ 

â Ñòàðîìó ïàðêó. Â ïàðêó 
Øåâ÷åíêà, äî ïðèêëàäó, 
ðåñòîðàí “Íàçàð³ÿ”, ÿêèì 
âîëîä³ëà ðîäèíà çãàäóâà-
íîãî Ìèõàéëà Ãëàäêîãî, 
â 2013 îòðèìàëà 20 ñîòèõ 
äëÿ ðîçøèðåííÿ. ßêùî æ 
ïðîàíàë³çóâàòè ñèòóàö³þ 
ç ãîðä³ñòþ ì³ñòà “Çàãðå-
áåëëÿì”, òî òàì àïå-
òèòè ùå ñåðéîçí³ø³. Ç 
2010 ðîêó òàì ïî÷àëîñü 
äåê³ëüêà ìàñøòàáíèõ ³ 
ñêàíäàëüíèõ áóäîâ. Âçÿ-
òè õî÷à á “Òåðíîï³ëüñüêå 
ìåæèã³ð’ÿ” á³ëÿ Äàëü-
íüîãî ïëÿæó ÷è ä³ëÿí-
êó â á³ëüø í³æ ÷îòèðè 
ãåêòàðè, ÿêó ïîãîäèëè 
íà ïðîäàæ òåðíîï³ëüñüê³ 
ì³ñüê³ äåïóòàòè. Áóëî 
çà ö³ ðîêè é äåñÿòêè 
ñêàíäàëüíèõ çðóá³â äåðåâ 
íà âóëèö³ ì³ñòà. Íå òîìó, 
ùî ñòàð³, à òîìó, ùî çåì-
ëþ ï³ä íèìè â³ääàëè ÷è 
ïðîäàëè.

Çà îñòàíí³ ï’ÿòü ðîê³â 
òóò â³äáóëîñü äåê³ëüêà 
ñåðéîçíèõ ïåðåòðóáàö³é, 
ÿê³ ï³øëè íå íà êîðèñòü 
ãðîìàä³. Ïî-ïåðøå, ì³ñòî 
ôàêòè÷íî âòðàòèëî êî-
ìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî 
ÌØÅÄ, ÿêå ïðèáèðà-
ëî âóëèö³ òà ïðîâîäèëî 
ÿìêîâèé ðåìîíò. Éîãî, 
³ ïðî öå ïèñàëè ÇÌ², 
äîâåëè äî áàíêðóòñòâà. 
Õòî äîâ³â? Ì³ñüêà âëàäà 
òà íîâîïðèçíà÷åíèé íà-
÷àëüíèê Àíäð³é Êîçàê, 
ÿêèé ïî ñóì³ñíèöòâó 
äåïóòàò îáëàñíî¿ ðàäè 
â³ä ÂÎ “Ñâîáîäà” (çàðàç 
ïî ÷îëîâ³êîâ³ ïîðóøåíå 
êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ 
çà ï³äîçðîþ â îòðèìàíí³ 
õàáàðÿ). Äëÿ ÷îãî äîâåëè? 
Äëÿ òîãî, ùîá ïðèâåñòè 
íà ðèíîê ïîñëóã ô³ðìó ç 
ëóöüêèì êîð³ííÿì “Òåð-
íîï³ëü Êîìóíàë Ñåðâ³ñ”, 

ÿêó ïîâ’ÿçóþòü ç çàñòóï-
íèêîì Ñåðã³ÿ Íàäàëà Âëà-
äèñëàâîì Ñòåìêîâñüêèì.

ßê íàñë³äîê, â³äáóâñÿ 
“ðîçïèë” 15–20 ì³ëüéî-
í³â ãðèâåíü â ð³ê, ñîòí³ 
ïðàö³âíèê³â ÌØÅÄ âòðà-
òèëè ðîáîòó, çåìëÿ òà ïðè-
ì³ùåííÿ ï³äïðèºìñòâà ï³ä 
çàãðîçîþ äåðèáàíó, ÿê³ñòü 
ïðèáèðàííÿ ì³ñòà ïîã³ð-
øèëàñü.

Ùå îäèí ïåðåðîçïîä³ë 
ðèíêó — ë³ôòîâå ãîñïî-
äàðñòâî. Á³ëüø³ñòü ë³ôò³â 
ì³ñòà, ÿê³ îáñëóãîâóâàëî 
êîìóíàëüíå ï³äïðèºì-
ñòâî “Òåðíîï³ëüì³ñüêë³-
ôò” ì³ñüêà âëàäà â³ääàëà 
îõîðîíí³é ô³ðì³ “Ìàêñè-
ìà”. Ô³ðìà òà ¿¿ êåð³âíè-
êè ñâ³òèëèñü ³ â äåðèáàíàõ 
êîìóíàëüíîãî ìàéíà, ³ ç 
Ñåðã³ºì Íàäàëîì ïîâ’ÿçà-
í³ (îäèí ç çàñíîâíèê³â — 
îäíîêëàñíèê ìåðà). Òàêîæ 

º çâ’ÿçîê ç êîìóíàëüíèì 
ï³äïðèºìñòâîì “Òåðíî-
ï³ëüáóä³íâåñòçàìîâíèê”, 
÷åðåç ÿêó ì³ñüêà ðàäà 
ïðîâåðòàº “³íâåñòïðîåê-
òè (îäèí ç ñï³âçàñíîâíè-
ê³â “Ìàêñèìè” -  áðàò 
êåð³âíèêà “Òåðíîï³ëüáó-
ä³íâåñòçàìîâíèêà”). Òðå-
ò³é, íå ìåíø ìàñøòàáíèé 
ïåðåðîçïîä³ë — ñì³òòºâèé 
ðèíîê ì³ñòà. Ì³ñüêà âëàäà 
óñóíóëà ç Òåðíîïîëÿ ô³ðìó 

“Êàòðóá”, ÿêà ïðàöþâàëà 
çà íàéíèæ÷èì òàðèôîì, 
âïðîâàäèëà ðîçä³ëüíèé 
çá³ð ñì³òòÿ òà âñòàíîâèëà 
ñì³òòºñîðòóâàëüíó ë³í³þ. 
Íàòîì³ñòü ñôåðó ïîä³ëèëè 
ì³æ ³ñíóþ÷èìè òà íîâèìè 
ô³ðìàìè. Çá³ð ïëàñòèêó æ 
â³ääàëè êîìóíàëüíîìó ï³ä-
ïðèºìñòâó “Åêîðåñóðñè”, 
ÿêå î÷îëèâ êîëèøí³é ïî-
äàòê³âöåöü òà êîëåãà ä³þ-
÷îãî ì³ñüêîãî ãîëîâè.

Ì³ñüêà çåìëÿ, ïèøå Çàêîí, ïî-
âèííà ïðîäàâàòèñÿ íà ïóáë³÷íèõ 
àóêö³îíàõ. Íàâ³òü ÿêùî ìîâà ïðî 
îðåíäó, òàêîæ ïîâèíí³ áóòè òîðãè 
íà ïðàâî îðåíäè. Òîä³ ì³ñüêèé 
áþäæåò îòðèìóº êîøòè, à âñ³ 
ð³âíèé äîñòóï äî ä³ëÿíîê. Àëå 
íå â Òåðíîïîë³. Â íàñ ÷àñòî âñå 
ïî ³íøîìó. Ì³ñüêà ðàäà áåçîï-
ëàòíî âèä³ëÿº çåìëþ êîòðîìóñü ç³ 
ñâî¿õ êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, ò³ 
çíàõîäÿòü ³íâåñòîðà, ÿêèé âêëàäàº 
êîøòè, à â ðåçóëüòàò³ îòðèìóº çáó-
äîâàíèé îá’ºêò. Ìàêñèìóì, ÿêèé 
îòðèìóº ì³ñüêèé áþäæåò — 6% 
â³ä ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ âàð-
òîñò³, ÿêùî ìîâà ïðî êîìåðö³éí³ 
îá’ºêòè ³ 3% — ÿêùî ïðî æèòëîâ³ 
áóäèíêè. Ïðèáëèçíî íà òàêèé æå 
â³äñîòîê êîìóíàëüí³ ï³äïðèºìñòâà 
îòðèìóþòü ïðèì³ùåííÿ ÷è ðå-

ìîíò. Çàâäÿêè òàê³é ñõåì³, â îáõ³ä 
àóêö³îíó, ì³ñòî âòðàòèëî êîìó-
íàëüíèé ðèíîê íà Øåïòèöüêî-
ãî, ñòâîðåíèé â 2011 ðîö³ (ïëîùà 
á³ëüøå ãåêòàðà). Òåïåð òàì ðèíîê 
ïðèâàòíèé 

Ùå îäíà ³íâåñòèö³éíà áóäîâà — 
ñêëÿíà ñïîðóäà á³ëÿ “Îðíàâè”. 
Çã³äíî ç äîêóìåíòàìè öå “êâ³òêî-
âèé ðèíîê”, íà ä³ë³ æ âåëè÷åçíèé 
òîðãîâî-îô³ñíèé öåíòð íà 6 ïî-
âåðõ³â. ²íâåñòóâàëà â éîãî áóäî-
âó ô³ðìà, â ñï³âçàñíîâíèêàõ ÿêî¿ 
äåïóòàò ì³ñüêî¿ ðàäè, ãîëîâà çå-
ìåëüíî¿ êîì³ñ³¿, ïîáðàòèì Ñåðã³ÿ 
Â³òàë³éîâè÷à Ìèõàéëî Ãëàäêèé.

Áóäîâà á³ëÿ çàë³çíè÷íîãî âîêçà-
ëó — ùå îäíå ³íâåñòèö³éíå äèâî 
ì³ñüêî¿ ðàäè. Õî÷ àðõ³òåêòîðè é 
êðè÷àòü â îäèí ãîëîñ ïðî ìàñó 
ïîðóøåíü òà çíèùåííÿ àðõ³òåê-

òóðè ì³ñòà, îá’ºêò ïðàêòè÷íî çà-
âåðøåíèé…

Â îêðåìó êàòåãîð³þ âàðòî â³ä-
íåñòè çóïèíêè ì³ñòà. Òóäè òåæ 
³íâåñòóþòü. Â 2011–2013 ðîêàõ 
íà çóïèíêàõ ì³ñòà, çà áþäæåòí³ 
ãðîø³, ç’ÿâèëèñü ïàâ³ëüéîíè, 
îáøèò³ ïîë³êàðáîíàòîì. Òà âæå 
â 2014–15 ðîêàõ ì³ñüêà âëàäà ïå-
ðåäóìàëà ³ ðîçðîáèëà íîâó ñõå-
ìó: çóïèíêè òðàíñïîðòó â³ääàþòü 
ï³ä ðåêîíñòðóêö³þ òà ñòâîðåííÿ 
òîðãîâèõ îá’ºêò³â. Òàêèõ çóïèíîê 
áóäå á³ëüøå ï³âñîòí³, à ¿õ çàãàëüíà 
ïëîùà — á³ëüøå ãåêòàðà. Áþäæåò 
â³ä òîãî ãðîøåé íå îòðèìóº.

Ùîäî àóêö³îíó íà ïðàâî îðåí-
äè, òî ³ òóò çíàéøëè, ÿê éîãî îìè-
íóòè — ï³äïðèºìö³ âèêóïîâóþòü 
³ñíóþ÷³ ïðèì³ùåííÿ òà áåðóòü 
çåìëþ, áåç êîíêóðñó â îðåíäó 

äëÿ ¿õ îáñëóãîâóâàííÿ. Çâó÷èòü 
ãàðíî, ÿêáè íå îäíå «àëå». ×èìàëî 
òàêèõ âèêóïëåíèõ îá’ºêò³â ãàðàæ³, 
áóäîâè íà 30 êâàäðàò³â, ÷è ïðî-

ñòî ñêëàäñüêà áóäêà íà 20 ìåòð³â. 
Ä³ëÿíêè æ, ÿê³ áåðóòü — äåê³ëüêà 
ñîòèõ ³ íàâ³òü äåê³ëüêà äåñÿòê³â 
ñîòèõ.
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