
№ 5 (5366)  п’ятниця  19 лютого 2021 р.

У столиці вшанували пам’ять 
Героїв Небесної Сотні!

Мер Києва Віталій Кличко роз-
почав день 18 лютого зі вшанування 
пам’яті Героїв Небесної Сотні. Він 
поклав квіти до пам’ятного хрес-
та на місці розстрілу учасників 
Революції Гідності й вклонився 
загиблим.

«У мене досі перед очима Май-
дан у ці дні… Він став полем бою 
за гідність українців і майбутнє 
нашої держави. Полум’я, постріли, 
обірвані життя найкращих патріо-
тів… Ми все пам’ятаємо і шануємо 
подвиг кожного Героя Майдану! 
Кожен день боротьби – від осе-
ні 2013 до лютого 2014 – не був 
марним. І як би не було складно, 
ми не зневіримося і не відступи-
мося від ідеалів та принципів, які 
відстоювали на Майдані. Вічна 
слава Героям! І повага кожному, 
хто боровся і бореться за гідність 
і майбутнє України. Хто допомагав 
тоді та підтримує сьогодні патріо-
тів української держави», – сказав 
Віталій Кличко.

Заступниця голови КМДА 
Марина Хонда взяла участь 
в урочистостях з нагоди вшануван-
ня пам’яті Героїв Небесної Сотні. 
Разом із учасниками Революції 
Гідності, ветеранами АТО/ООС 
та членами їхніх родин вона по-
клала квіти на місці розстрілів 
українських патріотів на Алеї Не-
бесної Сотні.

«Сім років минуло з тих тра-
гічних подій. Майже 400 киян 
отримали поранення, а 31 людина 
втратила своїх близьких: батька, 
чоловіка, сина. Я бачу, що в ці дні 
учасникам Революції Гідності та їх-
нім родинам особливо важко. Проте 
вони не здаються і продовжують 
працювати на розвиток країни, за-
ймаються громадською діяльністю. 
Хтось не склав руки після Майдану 
і відправився на фронт боронити 
країну від зовнішнього ворога. 
Небесна Сотня – це ті люди, які 
своїм прикладом спонукали нас 
усіх ставати кращими. Вони від-
дали заради цього найважливіше 
і найдорожче – своє життя. Все за-
ради того, щоб ми усі жили гідно. 
Ці спогади ще дуже свіжі в пам’яті, 
і ми не маємо права їх забувати», – 
зазначила Марина Хонда.

Заступниця голови КМДА, ра-
зом з головою Постійної комі-
сії Київради з питань охорони 
здоров’я та соціальної політики 
Мариною Порошенко, вручила 
нагороди учасникам Революції 
Гідності. Вручені відзнаки не дер-
жавні, а представлені громадською 
організацією «Родини Небесної 
Сотні». За словами Марини Хон-
ди, це важливо, адже є символом 
консолідації суспільства. Відзнаки 
отримали безпосередні учасники 
Революції Гідності та члени їх-
ніх родин.

Зокрема, нагороду отримала 
психологиня, голова ГО «Транс-
формація. Спільнота психоло-
гів-волонтерів» Алла Державі-
на-Матіос.

«Я учасниця Революції Гідності. 
Як згадка про ті події – контузія. 
З 2015 року надаю психологічну 
допомогу учасникам Революції 
гідності та рідним загиблих на 
Майдані та в зоні АТО/ООС. Сьо-
годні отримала за це нагороду. 
У нас волонтери не просто надають 
допомогу, вони наче утворюють 
велику сім’ю, підтримують одне 
одного. Спільними зусиллями ми 
можемо більше», – зазначила Алла 
Державіна-Матіос.

Вона допомагає тим, хто пере-
жив війну, повернутися до роботи 
та звичного життя. Саме для цього 
і заснувала громадську організацію, 
та разом із колегами впроваджує 
програми психологічної реабілі-
тації та адаптації демобілізованих 
учасників АТО, ООС, ВПО та членів 
їхніх родин, осіб, що пережили 
тортури та військовополонених.

Психологиня пояснює, що під-
тримка необхідна і родинам вій-
ськових. Тим, хто сам не був у зоні 
бойових дій, але хто живе та постій-
но спілкується з людьми, що мають 
такий досвід. Разом із колегами 
вона працює над психологічною 
підтримкою дітей учасників бойо-
вих дій, створила групу підтримки 
підлітків.

«Мій син Роман Гурик — один із 
молодших Героїв Небесної Сотні: 

йому було 19 років. Роман приїхав 
до Києва з Івано-Франківська. У ті 
страшні дні, коли на Майдані лилася 
кров, Роман допомагав пораненим. 
У мережі Інтернет є чимало відео, 
на яких зафіксовано, як наш син 
витягує з-під вогню інших. А 20 лю-
того, допомагаючи товаришам, він 
загинув сам… Наша організація 
«Родини Небесної сотні» разом із 
КМДА організовує заходи на честь 
пам’яті Героїв та у знак подяки жи-
вим активістам», – ділиться батько 
загиблого Героя Ігор Гурик.

Як відомо, 20 лютого – День вша-
нування пам’яті загиблих учасників 
Революції Гідності. Нагадаємо, 
що до 18 лютого 2014 року в Києві 
вже налічувалось 9 загиблих ак-
тивістів Майдану. З 18 по 20 лю-
того у центрі столиці загинуло – 
78 людей, після 20-го – ще 20. Усі 
вони увійшли до меморіалу борців 
за українську незалежність – до Не-
бесної Сотні.

Даша ГРИШИНА ,  
«Вечірній Київ»

На синій гілці 
метро запрацює 
оновлений поїзд

КП «Київський метрополітен» 
вперше власними силами оновив 
рухомий склад 80-х років. Комп-
лексну модернізацію поїзда провів 
вагоноремонтний завод КП «Київ-
ський метрополітен». Найближчим 
часом повністю оновлений поїзд 
виїде на синю лінію столичного 
метрополітену. 

«Корпус вагонів зроблено 
зі склопластику, у вагонах – нове 
дверне обладнання, вікна, салонне 
освітлення з використанням еко-
номних світлодіодних світильників 
тощо. Також уперше у київському 
метрополітені застосована сис-
тема візуального інформування 
пасажирів у салоні, що відображає 
схему лінії метрополітену та міс-
цезнаходження поїзда в реальному 
часі», – повідомив заступник го-
лови КМДА Олександр Густєлєв.

Він також звернув увагу на те, 
що у модернізованому поїзді під-
вищено надійність роботи електро-
обладнання та пожежної безпеки. 
Усі матеріали й обладнання для 
капітального ремонту закупили 
у вітчизняних постачальників через 
систему електронних закупівель 
ProZorro. Вартість модернізова-
ного поїзда з п’яти вагонів склала 
35 млн грн.

Начальник КП «Київський 
метрополітен», депутат Київ-
ради Віктор Брагінський заува-
жив, що це важливий проєкт для 
столичної підземки.

«Такі роботи раніше ніколи 
не проводилися силами підпри-
ємства. Тепер же ми маємо рішення, 
що дозволить на базі Вагоноремонт-
ного заводу метрополітену модер-
нізувати 500 вагонів (серія 717, 80-ті 
роки) нашого парку і зекономити 
значні кошти, – наголосив Віктор 
Брагінський. – Для порівняння – 
один новий вагон метро коштує 
більше мільйона євро. За цю ж суму 
вдалось модернізувати цілий по-
їзд, тобто – 5 вагонів. Вони будуть 
працювати після проведення робіт 
ще 22 роки. Тобто фактично за тер-
міном експлуатації як нові вагони».

За матеріалами  
сайту «Вечірній Київ»
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ДОВІДКА
про  виконання бюджету міста Києва за 2020 рік

тис.грн

Найменування показника
Код  

бюджетної  
класифікації

План на рік
Виконано  
за 2020 

рік

% виконання 
до року

Виконано  
за 2019 

рік

Відхилення  
+/- 2020  

до 2019 року
Доходи (загальний фонд)
Податкові надходження 10000000 45 837 319,4 46 033 521,7 100,4 43 979 918,2 2 053 603,5

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 11000000 30 784 667,9 29 702 464,9 96,5 28 140 858,2 1 561 606,7
Податок на доходи фізичних осіб 11010000 25 964 667,9 24 566 415,4 94,6 23 034 611,1 1 531 804,3
Податок на прибуток підприємств 11020000 4 820 000,0 5 136 049,5 106,6 5 106 247,1 29 802,4

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 
11020200 
11023200

205 273,2 214 723,9 104,6 78 419,9 136 304,0

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 13000000 24 862,1 30 970,0 124,6 47 135,4 -16 165,4
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення та користування земельними ділянками лісового фонду 13010000 1 198,5 1 426,4 -227,9
Рентна плата за спеціальне використання води 13020000 16 000,0 23 401,0 146,3 39 070,7 -15 669,7
Рентна плата за користування надрами 13030000 8 730,0 5 657,8 64,8 6 454,6 -796,8
Плата за використання інших природних ресурсів 13070000 132,1 712,7 539,5 183,7 529,0
Внутрішні податки на товари та послуги 14000000 1 845 400,4 2 166 580,1 117,4 1 896 782,2 269 797,9
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) 14021900 146 960,0 184 408,7 125,5 139 087,0 45 321,7
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) 14031900 588 440,4 644 422,3 109,5 574 186,1 70 236,2
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 14040001 1 110 000,0 1 337 749,1 120,5 1 183 509,1 154 240,0
Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року 16010000 0,0 -6,6 66,6 -73,2
Місцеві податки і збори 18000000 13 182 389,0 14 133 531,3 107,2 13 894 990,0 238 541,3
Податок на майно 18010000 6 127 340,0 6 470 708,3 105,6 6 880 037,7 -409 329,4

Податок на нерухоме майно
18010100- 
18010400

1 150 000,0 1 483 120,3 129,0 1 164 308,4 318 811,9

Плата за землю в т.ч. 4 894 000,0 4 916 077,6 100,5 5 634 029,9 -717 952,3

земельний податок
18010500 
18010700

2 047 068,3 2 023 466,9 98,8 2 476 639,8 -453 172,9

орендна плата
18010600 
18010900

2 846 931,7 2 892 610,7 101,6 3 157 390,0 -264 779,3

Транспортний податок
18011000 
18011100

83 340,0 71 510,4 85,8 81 699,4 -10 189,0

Збір за місця для паркування транспортних засобів 18020000 2 239,5 35 716,1 -33 476,6
Туристичний збір 18030000 55 049,0 34 692,9 63,0 63 628,7 -28 935,8
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року 18040000 -5,1 9,3 -14,4
Єдиний податок  18050000 7 000 000,0 7 625 902,3 108,9 6 915 598,3 710 304,0
Інші податки 19000000 0,0 -24,7 85,8 -110,5
Податки та збори, не віднесені до інших категорій 19090000 0,0 -24,7 85,8 -110,5

Неподаткові надходження 20000000 723 985,0 718 833,9 99,3 703 002,7 15 831,2
Доходи від  власності та підприємницької діяльності 21000000 23 295,0 55 563,2 238,5 32 851,8 22 711,4
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету 21010300 261,0 366,3 -105,3
Інші надходження 21080500 2 560,0 3 667,1 143,2 10 789,4 -7 122,3
Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів роз-
рахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

21080900 100,0 62,9 62,9 38,7 24,2

Адміністративні штрафи та інші санкції 21081100 14 500,0 38 629,5 266,4 12 956,2 25 673,3
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 21081500 6 135,0 12 942,7 211,0 8 701,1 4 241,6
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу 22000000 644 590,0 569 323,7 88,3 641 385,5 -72 061,8
Плата за надання адміністративних послуг 22010000 518 190,0 430 692,7 83,1 500 520,8 -69 828,1
Плата за ліцензії  на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими 
органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади

22010200 0,0 5,2 -5,2

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 22010300 28 000,0 15 322,5 54,7 21 846,2 -6 523,7
Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів  22010500 0,0 65,5 64,1 1,4
Плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців) 22010900 6 400,0 5 819,8 90,9 5 637,4 182,4
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами  22011000 70 700,0 67 623,2 95,6 69 901,1 -2 277,9
Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами  22011100 109 400,0 109 096,5 99,7 104 436,2 4 660,3
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності 22011800 12 600,0 6 633,4 52,6 10 989,9 -4 356,5
Плата за надання інших адміністративних послуг 22012500 282 890,0 212 503,1 75,1 280 238,5 -67 735,4
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 22012600 5 000,0 3 896,6 77,9 5 337,2 -1 440,6
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юри-
дичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг

22012900 3 200,0 1 157,1 36,2 2 003,3 -846,2

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 22080000 89 900,0 88 758,1 98,7 101 982,6 -13 224,5
Державне мито 22090000 36 500,0 49 872,9 136,6 38 882,1 10 990,8
Інші неподаткові надходження 24000000 56 100,0 93 947,0 167,5 28 765,4 65 181,6
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності 24030000 100,0 0,0 0,0 400,4 -400,4
Інші надходження 24060000 56 000,0 93 947,0 167,8 28 365,0 65 582,0

Доходи від операцій з капіталом 30000000 1 000,0 1 194,7 119,5 785,6 409,1
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дару-
вання, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі 

31010200 1 000,0 1 167,8 116,8 633,3 534,5

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння  31020000 0,0 26,9 152,3 -125,4
Разом доходів 90010100 46 562 304,4 46 753 550,3 100,4 44 683 706,6 2 069 843,7
Субвенції та дотації 41000000 6 433 099,7 6 370 148,6 99,0 12 217 557,5 -5 847 408,9
Дотації 41020000 52 714,3 52 714,3 100,0 53 808,8 -1 094,5
Всього доходів загального фонду 90010200 52 995 404,1 53 123 698,9 100,2 56 901 264,0 -3 777 565,1

Доходи (спеціальний фонд)
Податкові надходження 10000000 30 353,0 35 231,2 116,1 36 137,0 -905,8

Податки, нараховані до 1 січня 2015 року 
12020000, 
12030000, 
18041500

0,0 -279,2 279,2

Екологічний податок
19010000 
19050000

30 353,0 35 231,2 116,1 36 416,2 -1 185,0

Неподаткові надходження 20000000 2 547 626,5 2 285 495,5 89,7 3 378 535,5 -1 093 040,0
Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономної Республіки Крим, кому-
нальна власність

21010800 5 000,0 7 277,8 145,6 5 362,2 1 915,6

Надходження коштів від відшкодування втрат с/г і л/г виробництва 21110000 0,0 3,1 1 647,6 -1 644,5
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та 
іншої діяльності

24061600, 
24062100

3 600,0 1 680,4 46,7 3 695,0 -2 014,6

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівни-
цтво (реконструкцію) та придбання житла

24110600, 
24110900

0,0 18,1 -18,1

Надходження від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 24170000 280 000,0 332 193,8 118,6 284 227,2 47 966,6
Власні надходження  бюджетних установ 25000000 2 259 026,5 1 944 340,5 86,1 3 083 585,5 -1 139 245,0
Доходи від операцій з капіталом 30000000 415 000,0 198 983,2 47,9 113 684,6 85 298,6
Надходження від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності 31030000 85 000,0 155 973,1 183,5 68 464,5 87 508,6
Кошти від продажу землі 33000000 330 000,0 43 010,0 13,0 45 220,1 -2 210,1
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади 50110000 461 611,9 261 048,6 56,6 319 045,3 -57 996,7
Разом доходів 90010000 3 454 591,5 2 780 758,5 80,5 3 847 402,1 -1 066 643,6
Субвенції 41030000 2 217 296,7 2 217 296,7 100,0 1 470 909,9 746 386,8
Всього доходів спеціального  фонду 90010200 5 671 888,2 4 998 055,2 88,1 5 318 312,3 -320 257,1

Всього доходів 90010300 58 667 292,3 58 121 754,1 99,1 62 219 576,3 -4 097 822,2

Інформація про виконання бюджету міста Києва за 2020 рік
Доходи
До бюджету міста Києва за 2020 рік 

надійшло 58 121,8 млн грн податків, зборів 
та інших платежів, що становить 99,1 % до 
запланованого, у тому числі – до загального 
фонду 53 123,7 млн грн (100,2 % до плану), 
до спеціального фонду – 4 998,1 млн грн 
(88,1 % до плану). У загальному о•бсязі над-
ходжень трансферти з державного бюджету 
становили 8 587,4 млн грн, їх питома вага 
у структурі надходжень – 14,7 %.

У порівнянні з 2019 роком надходження 
зменшились на 4 097,8 млн грн.

Базовим джерелом наповнення загаль-
ного фонду бюджету міста Києва у 2020 році 
залишився податок на доходи фізичних осіб, 
питома вага якого 52,5%. Цього податку 
надійшло 24 566,4 млн грн, що більше за 
показник 2019 року на 1 531,8 млн грн.

Друге місце за обсягом надходжень 
загального фонду бюджету міста Києва на-

лежить місцевим податкам і зборам (питома 
вага 30,2%), яких надійшло 14 133,5 млн грн 
(107,2% до плану) та більше за минулоріч-
ний показник на 238,5 млн грн. Основним 
у структурі місцевих податків і зборів є 
єдиний податок, що сплачується суб’єктами 
малого та середнього бізнесу – 7 625,9 млн 
грн (108,9% до плану), надходження якого 
збільшились у порівнянні з 2019 роком на 
710,3 млн грн.

До спеціального фонду бюджету надій-
шло 4 988,1 млн грн, що становить 88,1% 
до запланованих показників. За основними 
джерелами надходжень: власні надходження 
бюджетних установ становлять 1 944,3 млн 
грн, трансферти з держбюджету на розви-
ток та утримання автомобільних доріг – 2 
217,3 млн грн, надходження коштів пайової 
участі у розвитку інфраструктури – 332,2 
млн грн, надходження до цільових фондів – 
261,0 млн грн.

Надходження до бюджету розвитку, як 
складової спеціального фонду бюджету 
міста, становили 538,5 млн грн (до плану 
76,9%) та більше за минулорічний показник 
на 133,5 млн грн.

Видатки
Планові показники видаткової частини 

бюджету міста Києва затверджено у сумі 
63 462,4 млн грн, у тому числі загального 
фонду – 42 065,9 млн грн, спеціального 
фонду – 21 396,5 млн грн. За звітний період 
касові видатки становили 57 849,0 млн грн 
(91,2% планових призначень), у тому числі 
загального фонду бюджету – 39 293,7 млн 
грн (93,4% плану), спеціального фонду 
бюджету – 18 555,3 млн грн (86,7% плану).

У 2020 році 33 617,8 млн грн видатків 
бюджету спрямовано на соціально-культурну 
сферу (освіту, охорону здоров’я, соціальний 
захист і соціальне забезпечення, культуру 

та мистецтво, фізичну культуру і спорт). У 
звітному періоді сукупна частка цих видатків 
у структурі видатків бюджету 58,1%.

У загальній структурі видатки стано-
вили на:

освіту 19 555,6 млн грн (33,8%),
охорону здоров’я – 7 916,3 млн грн 

(13,7%),
соціальний захист – 3 968,2 млн грн 

(6,9%),
культуру – 1 187,7 млн грн (2,1%),
фізичну культуру – 990,1 млн грн (1,7%).
У 2020 році капітальні видатки станови-

ли 16 889,4 млн грн., їх частка в структурі 
бюджету м. Києва – 29,2%.

Борг
Місцевий зовнішній борг міста Києва 

на 1 січня 2021 року становив 115,1 млн 
дол. США, або 3 253,6 млн в гривневому 
еквіваленті.

Місцевий внутрішній борг міста Києва на 
1 січня 2021 року становив 770,0 млн грн.

Видатки на обслуговування місцевого 
боргу в 2020 році склали 250,5 млн грн, в 
тому числі обслуговування зовнішніх борго-
вих зобов’язань – 239,3 млн грн, обслугову-
вання внутрішніх боргових зобов’язань – 5,7 
млн грн.

На офіційному Інтернет порталі Ки-
ївської міської державної адміністрації в 
розділі «Бюджет» (https://kyivcity.gov.ua/
finansy_ta_biudzhet/biudzhet/) оприлюднюєть-
ся актуалізована інформація про виконання 
бюджету міста Києва.

Розширена інформація про виконан-
ня бюджету міста Києва за 2020 рік буде 
представлена на засіданні постійної комісії 
Київської міської ради з питань бюджету від-
повідно до затвердженого порядку денного 
за адресою місто Київ, вул. Хрещатик, 36.
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Найменування показника
Код  

бюджетної  
класифікації

План на рік
Виконано  
за 2020 

рік

% виконання 
до року

Виконано  
за 2019 

рік

Відхилення  
+/- 2020  

до 2019 року
II. ВИДАТКИ:

2.1 Видатки за кодом Типової програмної класифікації (загальний фонд)

Державне управління 0100 2 492 695,5 2 352 380,8 94,4 2 081 826,9 270 553,9

Освіта 1000 18 152 033,8 16 774 938,4 92,4 15 047 453,9 1 727 484,5

Охорона здоров’я 2000 6 278 963,8 5 863 504,3 93,4 8 249 256,8 -2 385 752,5

Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 3 970 498,8 3 636 430,4 91,6 7 720 700,7 -4 084 270,3

Культура і мистецтво 4000 1 062 963,1 1 007 102,2 94,7 977 951,2 29 151,0

Фізична культура і спорт 5000 941 802,1 796 227,0 84,5 609 693,8 186 533,2
Житлово-комунальне господарство 6000 1 258 055,2 1 191 937,0 94,7 931 972,0 259 965,0
Будівництво та регіональний розвиток 7300 540,0 0,0 1 635,9 -1 635,9
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 7400 4 998 465,1 4 934 739,6 98,7 2 719 948,9 2 214 790,7
Зв’язок, телекомунікації та інформатика 7500 340 824,4 263 321,7 77,3 226 780,6 36 541,1
Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю 7600 2 066 936,2 2 011 265,7 97,3 1 081 033,7 930 232,0
 Захист населення та територій від надзвичайних ситуацій 8100 74 570,6 73 088,3 98,0 55 447,6 17 640,7
Громадський порядок та безпека 8200 24 316,5 24 139,8 99,3 20 607,3 3 532,5
  Охорона навколишнього природного середовища 8300 12 204,8 11 293,3 92,5 10 323,0 970,3
Засоби масової інформації 8400 148 937,4 147 832,9 99,3 108 332,3 39 500,6
Обслуговування місцевого боргу 8600 261 399,3 250 486,8 95,8 231 543,4 18 943,4
Резервний фонд 8700 34 573,6 0,0 0,0 0,0
Разом видатків (загальний фонд) 42 119 780,2 39 338 688,2 93,4 40 074 508,0 -735 819,8
Кредитування місцевих бюджетів 8800 -97 625,3 -86 734,1 88,8 196 004,3 -282 738,4
Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам 9150 3 391,7 3 391,7 100,0 3 391,7 0,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 9800 40 390,7 38 385,1 95,0 36 682,4 1 702,7
Всього видатків                                                                                                        42 065 937,3 39 293 730,9 93,4 40 310 586,4 -1 016 855,5

2.2  Видатки (спеціальний фонд)
Державне управління 0100 126 673,6 103 953,6 82,1 168 078,2 -64 124,6
Освіта 1000 3 276 246,3 2 780 639,2 84,9 2 331 429,3 449 209,9
Охорона здоров’я 2000 2 229 701,5 2 052 795,3 92,1 2 984 083,0 -931 287,7
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 384 485,8 331 733,9 86,3 410 547,1 -78 813,2
Культура і мистецтво 4000 204 052,0 180 578,0 88,5 151 557,4 29 020,6
Фізична культура і спорт 5000 235 215,1 193 840,3 82,4 101 282,0 92 558,3
Житлово-комунальне господарство 6000 2 975 790,8 2 614 460,3 87,9 2 858 563,7 -244 103,4
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 7100 2 300,7 2 072,8 90,1 268,6 1 804,2
Будівництво та регіональний розвиток 7300 4 175 670,4 3 207 353,3 76,8 3 724 558,3 -517 205,0
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 7400 6 620 652,4 6 171 295,7 93,2 6 619 648,3 -448 352,4
Зв’язок телекомунікації та інформатика 7500 456 619,1 441 973,2 96,8 680 749,5 -238 776,3
Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю 7600 552 418,2 338 739,0 61,3 707 004,4 -368 265,4
 Захист населення та територій від надзвичайних ситуацій 8100 7 079,8 6 475,2 91,5 3 872,9 2 602,3
Громадський порядок та безпека 8200 408,0 -408,0
Охорона навколишнього природного середовища 8300 81 240,7 74 375,6 91,5 150 032,6 -75 657,0
Засоби масової інформації 8400 31 062,6 29 880,1 96,2 2 900,2 26 979,9
Субвенції 9700, 9800 37 900,0 37 899,0 100,0 112 770,0 -74 871,0
Кредитування місцевих бюджетів 8800 -600,0 -12 805,3 2 134,2 27 865,6 -40 670,9
Всього видатків (спеціальний фонд) 21 396 509,0 18 555 259,2 86,7 21 035 619,1 -2 480 359,9
Всього видатків (загальний і спеціальний фонди) 63 462 446,3 57 848 990,1 91,2 61 346 205,5 -3 497 215,4

Департамент культури вико-
навчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної 
адміністрації) оголошує конкурс на 
заміщення посади директора кому-
нального підприємства виконавчого 
органу Київради (Київської міської 
державної адміністрації) «Агентство 
по обслуговуванню театральної та 
концертної діяльності». 

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта, 
стаж роботи у сфері культури не мен-
ше трьох років, володіння державною 
мовою та здатність за своїми діловими 
і моральними якостями, освітнім і про-
фесійним рівнем виконувати відповідні 
посадові обов’язки.

Документи: заява про участь у кон-
курсі з наданням згоди на обробку пер-
сональних даних, автобіографія, що 
містить прізвище, ім’я та по батькові, 
число, місяць, рік і місце народження, 
інформацію про громадянство, відо-
мості про освіту, трудову діяльність, 
посаду, місце роботи, громадську роботу 
(у тому числі на виборних посадах), 

контактний номер телефону та адресу 
електронної пошти чи іншого засобу 
зв’язку, відомості про наявність чи від-
сутність судимості, копія документа, 
що посвідчує особу, копії документів 
про вищу освіту, два рекомендаційні 
листи довільної форми, мотиваційний 
лист довільної форми.

Додатково просимо подати копії 
документів про трудову діяльність та 
проекти програм розвитку комуналь-
ного підприємства виконавчого органу 
Київради (Київської міської державної 
адміністрації) «Агентство по обслуго-
вуванню театральної та концертної 
діяльності» на один і п’ять років.

Документи приймаються до 17 бе-
резня 2021 року включно за адресою:                
м. Київ, бульв. Т.Г.Шевченка, 3.

Довідки за тел. 279-52-82, 279-72-51. 
Е-пошта - dk@kievcity.gov.ua.

Департамент культури до 12 березня 
2021 року включно приймає пропозиції 
щодо кандидатів до складу конкурсної 
комісії від громадських організацій у 
сфері культури відповідного функціо-
нального спрямування.

Повідомляємо, що громадська приймальня депутата Київ-
ської міської ради Симуніної Ю.М., розташована за адресою 
м. Київ, вул. Хрещатик, 6, 3 поверх, офіс 11. Години прийому: 
кожний перший та третій вівторок місяця з 11.00 до 13.00.

ТОВ «ТЕРРА ПРОЕКТ» 26 лютого 
2021 р. о 10.00 буде проводити встанов-
лення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) гр. Кумову Андрію Григоровичу 
за адресою: вул. М. Левитського, 15 у 
Голосіївському районі м. Києва.

Просимо суміжних землекористувачів: 
ТОВ «ІНТЕРСПАЙС ПЛЮС» (кадастровий 
номер 8000000000:90:053:0014) або Ва-
ших уповноважених представників, бути 
присутніми для погодження акта прийому-
передачі межових знаків на зберігання.

ПП «Студія Лад» 02.03.2021р. об 11.00 встановлюватиме  межі земельної 
ділянки ТОВ «МЕГА ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» за адресою вул. Дегтярівська, 21 у 
Шевченківському районі м. Києва. Просимо бути присутнім  власника суміжної 
ділянки ПАТ «Транспортник». В разі відсутності межі вважатимуться погодженими.

Втрачене військове посвідчення НГУ серія НГ N 052313, особистий номер 
Г- 059285, виданий військовою частиною 3030 від 30.09.2020 на ім’я Володичев 
Вадим Віталійович, вважати недійсним.

Втрачене посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи Серія 
2Б(Е) №698284 від 19.04.2012 р.,  видане на ім’я Гошля Ольга Василівна 
вважати недійсним.

Шукаю свідків ДТП 16 січня 2021 року, по вулиці Сергія Данченко у 
місті Києві, приблизно о 15.00–16.00 автомобіль BMW, чорного кольору 
в’їхав у відбійник. Якщо Ви були в цей час там, наберіть: 073-043-0000.

Втрачене посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 
у 1986 р. Серії А   (категорія 1) №051449 від 24.09.2020 р. на ім’я Козіцький Анатолій 
Матвійович, вважати недійсним.

Втрачене посвідчення Серії ААБ №017303 від 12.07.2011 р.,  видане управлінням 
праці та соціального захисту  населення Солом’янського р-ну на ім’я Козіцький Анатолій 
Матвійович, вважати недійсним.

Втрачене посвідчення ветерана органів внутрішніх справ   № А-026133, вида-
не  01.08.2011 р.  ГУМВС, України в м. Києві на ім’я Козіцький Анатолій Матвійович, 
вважати недійсним.

За зміст рекламних оголошень  
відповідає рекламодавець.  

Реклама друкується мовою оригіналу.

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ

Про повернення статусу території зелених насаджень 
загального користування земельним ділянкам у парку 

відпочинку Протасів Яр у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 59/9138 від 28.07.2020 р.

Відповідно до статті 26 
Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з 
метою захисту прав та інтересів 
територіальної громади міста 
Києва, збереження території 
Протасового яру, створення в 
подальшому на цій території 
регіонального ландшафтного 
парку Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Визнати рішення Київської 
міської ради від 26.04.2007 № 
503/1164 «Про передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю 
«БОРА» земельної  ділянки 
для будівництва, експлуатації 
та обслуговування житлово-
торговельного комплексу з 
паркінгом на вул. Миколи Амосова 
у Солом’янському районі м. 
Києва» в частині внесення змін 
до Генерального плану розвитку 
міста Києва, затвердженого 
рішенням Київської міської ради від 
28.03.2002 № 370/1804, та внесення 
змін до Програми розвитку зеленої 
зони міста Києва до 2010 року та 
концепції формування зелених 

насаджень в центральній частині 
міста, затверджених рішенням 
Київської  міської  ради від 
19.07.2005 № 806/3381, таким, 
що не відповідає інтересам 
територіальної громади міста 
Києва.

2 . С к а с у в а т и  з м і н и  д о 
Генерального плану розвитку 
міста Києва, затвердженого 
рішенням Київської міської ради 
від 28.03.2002 № 370/1804, 
внесені рішенням Київської 
міської ради від 26.04.2007 № 
503/1164, та перевести територію 
на вул. Миколи Амосова у 
Солом’янському районі м. 
Києва з території житлової і 
громадської забудови до території 
зелених насаджень загального 
користування.

3.Скасувати зміни до Програми 
розвитку зеленої зони міста 
Києва до 2010 року та концепції 
формування зелених насаджень 
в центральній частині міста, 
з а т в е р д ж е н и х  р і ш е н н я м 
Київської міської ради від 
19.07.2005 № 806/3381, внесені 

рішенням Київської міської ради 
від 26.04.2007 № 503/1164, 
т а  в к л ю ч и т и  д о  п е р е л і к у 
озеленених територій загального 
користування міста Києва, що 
відповідають типологічним 
ознакам та планувальним вимогам 
(таблиця 2), земельну ділянку 
площею 3,15 га на вул. Миколи 
Амосова у парку відпочинку 
Протасів Яр у Солом’янському 
районі м. Києва.

4.Доручити виконавчому органу 
Київської міської ради (Київській 
міській державній адміністрації) 
вжити організаційно-правові 
заходи, спрямовані на реалізацію 
пунктів 1–3 цього рішення.

5.Оприлюднити це рішення у 
встановленому порядку.

6.Контроль за виконанням цього 
рішення покласти на постійну 
комісію Київської міської ради 
з екологічної політики та на 
постійну комісію Київської міської 
ради з питань містобудування, 
архітектури та землекористування.

Київський міський голова 
Віталій Кличко 

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ

Про заяву Київської міської ради щодо ситуації із намірами 
забудови території Протасового яру

Рішення Київської міської ради № 60/9139 від 28.07.2020 р.
Відповідно до статті 26 

Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з 
метою захисту прав та інтересів 
територіальної громади міста 
Києва, збереження території 
Протасового яру, створення в 
подальшому на цій території 
регіонального ландшафтного 
парку Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити заяву Київської 
міської ради щодо ситуації із 
намірами забудови території 
Протасового яру, що додається.

2.Доручити виконавчому органу 
Київської міської ради (Київській 
міській державній адміністрації) 
вжити організаційно-правові заходи, 
спрямовані на вирішення питань, 
викладених у заяві, затвердженій 
пунктом 1 цього рішення.

3.Оприлюднити це рішення у 
встановленому порядку.

4.Контроль за виконанням цього 
рішення покласти на постійну комісію 
Київської міської ради з питань 
екологічної політики та на постійну 
комісію Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури 
та землекористування.

Київський міський голова 
Віталій Кличко 
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ЗАЯВА
Київської міської ради щодо ситуації із намірами забудови території Протасового яру

Рішенням Київської міської ради 
від 26.04.2007 № 503/1164 затвер-
джено містобудівне обґрунтування 
щодо внесення змін до містобу-
дівної документації Та визначення 
параметрів будівництва житлово-
торговельного комплексу з пар-
кінгом на вул. Миколи Амосова у 
Солом’янському районі м. Києва, 
внесено зміни до Генерального 
плану розвитку міста Києва, затвер-
дженого рішенням Київської міської 
ради від 28.03.2002 № 370/1804, а 
саме: перевести територію в меж-
ах, визначених містобудівним об-
ґрунтуванням, з території зелених 
насаджень загального користування 
до території житлової і громадської 
забудови, внесено зміни до Про-
грами розвитку зеленої зони міста 
Києва до 2010 року та концепції 
формування зелених насаджень 
в центральній частині міста, за-
тверджених рішенням Київської 
міської ради від 19.07.2005 № 
806/3381, виключивши з переліку 
озеленених територій загального 
користування міста Києва, що від-
повідають типологічним ознакам та 
планувальним вимогам (таблиця 
2), земельну ділянку площею 3,15 
га у парку відпочинку Протасів Яр 
у Солом’янському районі м. Києва, 
передано товариству з обмеженою 
відповідальністю «БОРА», за умови 
виконання пункту 7 цього рішення, 
у короткострокову оренду на 5 ро-
ків земельну ділянку площею 3,23 
га (у тому числі 0,45 га в межах 
червоних ліній) для будівництва, 
експлуатації та обслуговування 
житлово-торговельного комплексу 
з паркінгом на вул. Миколи Амосова 
у Солом’янському районі м. Києва, 
у тому числі: площею 2,83 га – за 
рахунок земель запасу житлової 
та громадської забудови; площею 
0,40 га – за рахунок міських зе-
мель, не наданих у власність чи 
користування.

Рішенням Київської міської ради 
від 27.11.2008 № 694/694 внесено 
зміни до рішення Київської міської 
ради від 26.04.2007 № 503/1164 
«Про передачу товариству з об-
меженою відповідальністю «БОРА» 
земельної ділянки для будівництва, 
експлуатації та обслуговування жит-
лово-торговельного комплексу з 
паркінгом на вул. Миколи Амосова 
у Солом’янському районі м. Києва», 
а саме: слова «для будівництва, 
експлуатації та обслуговування 
житлово-торговельного комплек-
су з паркінгом» замінено словами 
«для будівництва, експлуатації та 
обслуговування житлово-офісно-
торговельного комплексу з готелем 
та паркінгом».

На вказаній підставі укладено до-
даткову угоду до договору оренди зе-
мельних ділянок кадастровий номер 
8000000000:72:213:0038 площею 
27873 кв.м, 8000000000:72:213:0145, 
8000000000:72:213:0146 на 10 років, 
зареєстрований Головним управлін-
ням земельних ресурсів виконавчого 
органу Київської міської ради (Київ-
ської міської державної адміністра-
ції) 30.06.2009 за № 72–6-00579.

Рішенням Київської міської ради 
від 08.07.2010 № 1166/4604 вне-
сено зміни до договору оренди 
земельної ділянки від 22.08.2007 
№ 72-6-00442 (зі змінами та до-
повненнями, внесеними згідно з 

договором від 30.06.2009 № 72- 
6-00579), укладеного на підставі 
рішення Київської міської ради від 
26.04.2007 № 503/1164 «Про пе-
редачу товариству з обмеженою 
відповідальністю «БОРА» земельної 
ділянки для будівництва, експлуа-
тації та обслуговування житлово-
офісно-торговельного комплексу з 
готелем та паркінгом на вул. Миколи 
Амосова у Солом’янському районі м. 
Києва», а саме: підпункт 3.1 пункту 
3 викладено у такій редакції: «До-
говір укладено на 10 (десять) років 
в частині оренди земельної ділянки 
площею 27873 (двадцять сім ти-
сяч вісімсот сімдесят три) кв.м, а в 
частині оренди земельної ділянки в 
межах червоних ліній площею 4428 
(чотири тисячі чотириста двадцять 
вісім) кв.м договір діє 5 (п’ять) ро-
ків»; в абзаці 2 підпункту 8.4 пункту 8 
слова «але не пізніше, ніж через три 
роки з моменту державної реєстрації 
Договору» виключено.

17.01.2012 Київський міський 
голова Леонід Черновецький під-
писав договір оренди земель-
ної ділянки кадастровий номер 
8000000000:72:213:0038 площею 
27873 кв.м на 10 років, який був за-
реєстрований приватним нотаріусом 
Київського міського нотаріального 
округу Дем’яненко Т.М. 17.01.2012 за 
№ 24, із товариством з обмеженою 
відповідальністю «БОРА».

06.06.2018 між товариством 
з обмеженою відповідальністю 
«БОРА» та товариством з обме-
женою відповідальністю «ДАЙТОНА 
ГРУП» укладено договір суборенди 
земельної ділянки кадастровий 
номер 8000000000:72:213:0038 
площею 27873 кв.м до 16.01.2022 
для будівництва, експлуатації та 
обслуговування житлово-офісно-
торговельного комплексу з готелем 
та паркінгом. Договір укладено 
з посиланням на лист Департа-
менту земельних ресурсів вико-
навчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної 
адміністрації») від 17.05.2018 № 
057029–10628.

13.08.2018 між товариством з 
обмеженою відповідальністю «БОРА» 
та товариством з обмеженою від-
повідальністю «ДАЙТОНА ГРУП» 
укладено договір про внесення 
змін до договору суборенди зе-
мельної ділянки кадастровий номер 
8000000000:72:213:0038 площею 
27873 кв.м. Зазначені земельні ді-
лянки потрапляють в межі Централь-
ного історичного ареалу та зони 
охоронюваного ландшафту згідно 
з рішенням виконкому Київської 
міської ради народних депутатів від 
10.10.1988 № 976, від 16.07.1979 
№ 920, розпорядженням Київської 
міської державної адміністрації від 
17.05.2002 № 979, від 12.05.2006 № 
817, рішення Київської міської ради 
від 28.03.2002 №370/1804.

Київська міська рада підкрес-
лює, що у відповідності до статті 
26 Закону України «Про місце-
ве самоврядування в Україні» не 
приймала рішень щодо пере-
дачі земельної ділянки площею 
2,7873 га (кадастровий номер 
8000000000:72:213:0038 – м. Київ, 
Солом’янський район, вулиця Ми-
коли Амосова) в оренду та не по-
новлювала договір оренди вказаної 
земельної ділянки на строк після 

22.08.2017, а також не надавала 
згоду на передачу вказаної зе-
мельної ділянки у суборенду. Лист 
Департаменту земельних ресурсів 
виконавчого органу Київської місь-
кої ради (Київської міської держав-
ної адміністрації) від 17.05.2018 № 
057029–10628 не містить дозволу 
на передачу земельної ділянки у 
суборенду.

За цих умов Київська міська 
рада має правові підстави вважа-
ти, що земельна ділянка площею 
2,7873 га (кадастровий номер 
8000000000:72:213:0038 – м. Київ, 
Солом’янський район, вулиця Ми-
коли Амосова) із 22.08.2017 ви-
користовується всупереч волі те-
риторіальної громади міста Києва.

Також рішенням Київської міської 
ради від 15.07.2004 № 424/1834 
змінено категорію земельних ділянок 
у межах кварталу вулиць Волгоград-
ської, Докучаєвської, Протасів Яр та 
Солом’янської із земель рекреацій-
ного призначення на землі запасу 
житлової і громадської забудови 
загальною площею 16,47 га, яким 
на цей час присвоєно кадастрові 
номери 8000000000:72:210:0033 
п л о щ е ю  1 4 , 8 7 0 2  г а  т а 
8000000000:72:213:0031 площею 
1,6002 га. В подальшому ці земельні 
ділянки передані у приватну влас-
ність юридичній особі – товари-
ству з обмеженою відповідальністю 
«Протасів Яр» під багатоповерхову 
житлову забудову.

Територія Протасового яру, в 
тому числі, зазначені вище ділянки, 
мають історичну природну і наукову 
(археологічну) цінність. В межах цієї 
місцевості були виявлені курганні по-
ховання дохристиянського періоду, 
які під час радянського панування 
знищувалися. Розкопки курганів 
висотою до півтора метра велися 
випадковими особами. Багато кур-
ганів лишилися не дослідженими. 
Встановлено, що курганний не-
крополь Батиєвої гори знаходиться 
на місці ґрунтового могильника з 
трупоспаленням доби І-ІІ ст. н.е. і 
тягнувся до Протасового яру, на 
лівому схилі якого виявлено сліди 
багатошарового поселення II тис. 
до н. е. – І тис. н. е. Тобто Протасів 
яр заселяли племена бронзи – ран-
нього заліза.

Ще у 1860 році нараховувалося 
двісті курганів. Але на схилах яру 
виявляли свідчення і більш ран-
ніх епох. Так, у 1908 році газета 
«Киевлянин» писала: «В відкосах 
тої частини гори, яка прилягає до 
Протасового яру, протягом вересня 
1908 р. робітники знаходили кістки 
мамонта, що залягали на значній 
глибині від поверхні землі».

В той час було виявлено сліди 
стоянки епохи палеоліту. А в часи 
Київської Русі біля струмка, що збігав 
днищем яру у Либідь, розташову-
валось давньоруське поселення.

Проте системні археологічні 
дослідження на цій території не 
проводились. А тому місцевість 
Протасового яру і, в тому чис-
лі, земельної ділянки площею 
0,0492 га (кадастровий номер 
8000000000:72:213:0145 – м. Київ, 
Солом’янський район, вулиця Ми-
коли Амосова), земельної ділянки 
площею 0,3936 га (кадастровий 
номер 8000000000:72:213:0146 – м. 
Київ, Солом’янський район, вулиця 

Миколи Амосова) мають особливу 
наукову (археологічну) цінність. Від-
так, зазначені земельні ділянки слід 
віднести до земель іншого природо-
охоронного призначення.

С т а н о м  н а  с ь о г о д н і 
Солом’янський район є один із най-
менш забезпечених озелененими 
територіями загального користу-
вання в місті Києві.

Рішенням Київської міської ради 
від 19 липня 2005 року № 806/3381 
«Про затвердження Програми роз-
витку зеленої зони м. Києва до 2010 
року та концепції формування зе-
лених насаджень в центральній 
частині міста» було передбачено 
розширення рекреаційних можли-
востей території Протасового яру 
та ландшафтну реконструкцію парку 
Протасів Яр.

У ході громадських слухань, 
проведених 19.10.2019 за учас-
ті Солом’янської районної в місті 
Києві державної адміністрації та 
представників місцевої громади, 
було прийнято рішення щодо необ-
хідності облаштувати на території 
схилів Протасового яру, куди входять 
зазначені ділянки, регіональний 
ландшафтний парк.

Статтею 23 Закону України «Про 
природно-заповідний фонд» визна-
чено, що регіональні ландшафтні 
парки є природоохоронними ре-
креаційними установами місцево-
го чи регіонального значення, що 
створюються з метою збереження 
в природному стані типових або 
унікальних природних комплексів та 
об’єктів, а також забезпечення умов 
для організованого відпочинку насе-
лення. Регіональні ландшафтні парки 
організовуються з вилученням або 
без вилучення земельних ділянок, 
водних та інших природних об’єктів у 
їх власників або користувачів. В разі 
необхідності вилучення земельних 
ділянок, водних та інших природних 
об’єктів для потреб регіональних 
ландшафтних парків провадиться 
в порядку, встановленому законо-
давством України.

На регіональні ландшафтні парки 
покладається виконання таких за-
вдань: збереження цінних природних 
та історико-культурних комплексів 
та об’єктів; створення умов для 
ефективного туризму, відпочинку та 
інших видів рекреаційної діяльності 
в природних умовах з додержанням 
режиму охорони заповідних природ-
них комплексів і об’єктів; сприяння 
екологічній освітньо-виховній роботі.

Київська міська рада підтверджує 
наміри створення на території Про-
тасового яру регіонального ланд-
шафтного парку з метою захисту цієї 
території як такої, що має особливу 
екологічну, наукову та історико-
культурну цінність.

Київська міська рада також вва-
жає, що рішення про зміну катего-
рії земель, цільового призначення 
(виведення земельних ділянок з 
території зеленої зони загального 
користування) та надання земельних 
ділянок урочища Протасів яр у межах 
вулиць Миколи Амосова, Волгоград-
ської, Докучаєвської, Протасів яр та 
Солом’янської у Солом’янському 
районі міста Києва в оренду та пе-
редача їх у власність юридичним 
особам здійснена без належного 
обґрунтування дотримання балансу 
інтересів, забезпечення залучення 

громадян при прийнятті рішень.
За цих умов, Київська міська рада 

вважає за необхідне:
визнати рішення Київської міської 

ради, укладені на їх виконання до-
говори (угоди) щодо розпорядження 
земельними ділянками території 
Протасового яру такими, що не від-
повідають інтересам територіальної 
громади міста Києва;

використати всі можливі засоби 
правового захисту для відновлення 
прав територіальної громади міста 
Києва, порушених під час прийняття 
рішень, укладання договорів (угод) 
щодо розпорядження земельними 
ділянками території Протасового яру;

змінити категорію земельної ді-
лянки площею 2,7873 га (кадастровий 
номер 8000000000:72:213:0038 – м. 
Київ, Солом’янський район, вулиця 
Миколи Амосова) із земель жит-
лової та громадської забудови на 
категорію земель іншого природо-
охоронного призначення;

змінити категорію земельних 
ділянок на вулиці Миколи Амосо-
ва, Солом’янський район, м. Київ, 
площею 0.0492 га (кадастровий 
номер 8000000000:72:213:0145) 
і площею 0,3936 га (кадастровий 
номер 8000000000:72:213:0146) із 
земель житлової та громадської за-
будови на категорію земель іншого 
природоохоронного призначення;

змінити категорію земельних 
ділянок з кадастровим номером 
8000000000:72:210:0033 площею 
14,8702 га в межах кварталу ву-
лиць Волгоградської, Докучаєв-
ської, Протасів Яр та Солом’янської 
та  з  кадастровим номером 
8000000000:72:213:0031 площею 
1,6002 га в межах кварталу вулиць 
Протасів Яр, Миколи Амосова та 
Солом’янської із земель запасу 
житлової та громадської забудови 
на категорію земель іншого приро-
доохоронного призначення;

систематизувати і розгляну-
ти клопотання, подані науковими 
установами, природоохоронними 
громадськими об’єднаннями або 
іншими заінтересованими підприєм-
ствами, установами, організаціями 
та громадянами про створення чи 
оголошення на території урочища 
Протасів яр регіонального ланд-
шафтного парку;

звернутись до Інституту архе-
ології Національної академії наук 
України, Міністерства енергетики 
та захисту довкілля України, Мініс-
терства культури, молоді та спорту 
України з метою розроблення нор-
мативних документів для створення 
регіонального ландшафтного парку 
«Протасів яр» та захист території 
Протасового яру;

доручити Київському комунально-
му об’єднанню зеленого будівництва 
та експлуатації зелених насаджень 
міста «Київзеленбуд» здійснювати 
експлуатаційне утримання зелених 
насаджень загального користування 
на земельних ділянках Протасового 
яру та забезпечити благоустрій за-
значених територій;

ініціювати внесення коригувань 
до проєкту опорного історико-архі-
тектурного плану м. Києва у частині 
захисту території Протасового яру.

Київський міський голова 
Віталій КЛИЧКО


