
Семінар-тур "Різдвяна казка у Берліні" 
 
10.12.2019 
6 днів – 737 євро 
 
Київ – Берлін – Потсдам – Берлін – Київ 
 
У вартість входить 
Авіапереліт Київ-Берлін-Київ; 
Проживання в готелі зі сніданками; 
Всі екскурсіі згідно программі; 
Супровід гіда під час всього маршруту; 
Трансфер готель – аєропорт. 

У вартість не входить 
Туристичний збір у готелі; податок City tax: 12€ за 5 ночей 
Вхідні квитки, кораблик; 
Медична страховка; 5 євро до 60 років, 10 євро після 60 років 
Проїзд в місцевому транспорті; 
Особисті витрати. 

 
День 1 Київ – Берлін 
Виліт з Києва в Берлін о 13:20. Прибуття в Берлін о 14:30. Оглядова екскурсія по Берліну (на нашому 
автобусі). Поселення в готель. 
 
День 2 Берлін – Потсдам 
Сніданок.  Екскурсія  “Потсдам - місто палаців та садів“. Огляд палацу Цецилієнхоф (вхідний квиток в 
декілька палаців 21 євро). Огляд палацу Сан-Сусі. 
 
День 3 Берлін 
Сніданок. Пішохідна екскурсія по Берліну. Огляд старовинного кварталу Ніколайфіртель. Огляд Бундестагу 
(колишній Рейхстаг). Прогулянка на катері по річці Шпрее  (16 євро). Вільний час в центрі Берліна. 
 
День 4 Берлін 
Сніданок. Відвідини Музейного острова.   Екскурсія в Пергамський музей (Пергамон-музей. Вхідний 
комплексний квиток на декілька музеїв 18 євро). Обід.  Прогулянка по Тіргардену та огляд кварталу Соні-
центру. Вечірнє шоу у театрі «Фрідріхштадтпаласт» (вхідний квиток від 25 євро до 140 євро). 
 
День 5 Берлін 
Сніданок. Прогулянка по бульвару Берліна – Курфюстендамм.  Відвідування Берлінського зоопарку або 
вільний час. Вечеря в пивоварні Берліну Altberliner Weißbierstube (Rathausstraße 21, 10178 Berlin). 
 
День 6 Берлін – Київ 
Сніданок. Всі охочі можуть здійснити приємну ранкову прогулянку Берліном. Трансфер в аеропорт. Виліт з 
Берліна до Києва о 15:20. Прибуття до Києва о 18:20. 
 
Додаткова інформація 
 
Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz Hotel Alexanderplatz 7, Berlin Germany 
1DBL – 737 евро за людину в номер. 
SNG – 180 евро доплата за сингл. 
Семінар-тур супроводжують: гід туристичної компанії Феєрія мандрів. Співробітник Консалтингового центра 
Бізнес-Гарант Костянтин Кошелєв. 
 
Законодавчі зміни державноі реєстрації новий порядок ведення державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно. Програма семінару: 
Алгоритм проведення державної реєстрації прав з урахуванням всіх законодавчих змін, що  внесені до 
постанов Кабінету Міністрів України № 1141 і № 1127  щодо порядку ведення Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно зокрема: 
– формування заяв та виготовлення сканкопій; 
– здійснення пошуків в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, основна мета та ціль таких 
пошуків; 
– внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про об’єкти, про спільну 
власність, про права на земельні ділянки, зареєстровані до 2013 року; 
– погашення записів в РПВН. 
Коментар роз’яснень Міністерства юстиції України “щодо деяких актуальних питань у сфері державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” (на лист НПУ №13/4). 
III. Алгоритм проведення державної реєстрації прав залежно від способу набуття права та об’єкта 
нерухомого майна, зокрема: 
– державна реєстрація права власності на новостворене майно за забудовником; 
– державна реєстрація права власності на об’єкти, побудовані до 5 серпня 1992 року; 
– державна реєстрація права власності за інвестором, членом кооперативу чи іншою особою, яка набула 
майнові права; 
– державна реєстрація права власності на об’єкт нерухомого майна після проведення реконструкції; 
– державна реєстрація права власності на об’єктне завершеного будівництва; 
– державна реєстрація прав у результаті поділу  об’єкта нерухомого майна; 



– державна реєстрація прав за заявою спадкоємця; 
– державна реєстрація прав на підставі рішень судів; 
– державна реєстрація земельної ділянки. 
Лещенко А. О. – заступник директора Департаменту приватного права – начальник управління нормативно-
правового забезпечення державної реєстрації Міністерства юстиції України; співавтор більшості 
законодавчих і підзаконних актів з питань державної реєстрації. 
Учасникам семінару видається сертифікат! 
(лекційний матеріал розраховано на 8 годин) 
Родзинкою семінару є можливість спілкування з лектором і колегами впродовж всього туру. В кожного 
учасника буде час і можливість в невимушеній спокійній атмосфері обговорити всі проблемні питання, 
одержати індивідуальні відповіді, знайти рішення практичних кейсів. Учасниками туру є нотаріуси і 
реєстратори, члени їх сімей, співробітники державних органів, зацікавлені юристи. 
Начитка лекційного матеріалу відбувається під час руху в автобусі, в мікрофон гіда, також заплановані 
зустрічі-консультації по індивідуальним питанням з лектором в залі готелю. 
 
Авіапереліт Київ-Берлін-Київ 
0. 30FEERBER  NM: 0 
1.  PS 423 G 10DEC 2 KBPTXL HK30 1320 1430 E* 
 2.  PS 424 G 15DEC 7 TXLKBP HK30 1520 1830 


