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íîâèíè

ÑÈÌÂÎË²×ÍÓ çåëåíó ñòð³÷êó ïå-
ðåä íîâèì àðò-îá’ºêòîì ïåðåð³-
çàëè íîâèé êåð³âíèê «Êè¿âçåëåí-
áóäó» Ìèõàéëî Íàêîíå÷íèé, äè-
ðåêòîð ÊÏ ÓÇÍ Äí³ïðîâñüêîãî
ðàéîíó ªâãåí Êîâøóí òà çàñòóïíèê
ãîëîâè Äí³ïðîâñüêî¿ ÐÄÀ Àëëà
Çàãîðîäíÿ. À ïîò³ì çàñ³ÿëè êëóì-
áó ïåðåä â³òðÿêîì ïøåíèöåþ.
Æåñò öå áóâ øâèäøå ñèìâîë³÷-
íèé, àäæå òåðèòîð³þ äîâêîëî ìëè-
íà óæå áóëî çàñàäæåíî ð³çíèìè
êâ³òàìè.

«Íà ë³âîìó áåðåç³ ñòîëèö³ ìè
ìàºìî äîâîë³ ìàëî îá’ºêò³â, ÿê³
ö³êàâ³ êèÿíàì ³ òóðèñòàì. Òîæ 
êè¿âçåëåíáóä³âö³ âèïðàâëÿþòü

öþ ñèòóàö³þ. Îò, ìàºòå íîâèé ÷åð-
ãîâèé îá’ºêò, á³ëÿ ÿêîãî ìîæíà
çðîáèòè ÷óäîâå ñåëô³. Öå âæå òðå-
ò³é ç «7 ÷óäåñ ñâ³òó». Äâà ïîïå-
ðåäí³ Á³ã-Áåí, ïîðÿä ç³ ñòàíö³ºþ
ìåòðî «Ë³âîáåðåæíà» òà Åéôåëå-
âà âåæà á³ëÿ ïàðêó
«Ïåðåìîãà» ñâ³ä-
÷àòü, ùî ëþäÿì ö³-
êàâ³ òàê³ îá’ºêòè, —
çàóâàæèâ Ìèõàé-
ëî Íàêîíå÷íèé.

² Á³ã-Áåí ³ Åéôåëåâà âåæà ä³éñ-
íî ïðèïàëè äî äóø³ êèÿíàì. Ïî-
ïåðøîìó ÷àñòî çâ³ðÿþòü ÷àñ, à ïî-
ðÿä ³ç äðóãèì ³ç çàäîâîëåííÿì
ôîòîãðàôóþòüñÿ. Äî ñëîâà, ñàìå

ì³ñòÿíè ï³äêàçàëè ³äåþ äëÿ ñòâî-
ðåííÿ àðò-â³òðÿêà—ïðîñèëè ùîñü
ð³äíå. Àäæå â³òðÿê º áåçóìîâíèì
ñèìâîëîì Ãîëëàíä³¿, ³ âîäíî÷àñ
òàêèì áëèçüêèì äëÿ íàøèõ óêðà-
¿íñüêèõ êðàºâèä³â. Îòàê ³ âèéøîâ
â³òðÿíèé ìëèí óêðà¿íî-ãîëëàíä-
ñüêî¿ äðóæáè.

ßê³ ùå ÷îòèðè îá’ºêòè ç ö³º¿
ñåð³¿ ïðèêðàñÿòü êè¿âñüê³ ïëîù³
çåëåíáóä³âö³ íå ç³çíàþòüñÿ, òðè-
ìàþòü ³íòðèãó. Ùîïðàâäà ðàí³-
øå ðîçïîâ³äàëè, ùî îäíèì ³ç íèõ
ñòàíå Ñô³íêñ. Ñèìâîë ªãèïòó îçå-
ëåíþâà÷³ Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó
ïëàíóþòü âñòàíîâèòè íà Äàð-
íèöüê³é ïëîù³.

«Â³òðÿíèé ìëèí,ùî ïðèêðàñèâ
ðîçâ’ÿçêó ïîðÿä ³ç ìåòðî «×åðí³-
ã³âñüêà» ìè çðîáèëè ç,ìîæíà ñêà-
çàòè,ï³äðó÷íèõ ìàòåð³àë³â: ìåòàë
äëÿ êàðêàñó íàäàëè ïðåäñòàâíèêè
îäí³º¿ ïðèâàòíî¿ ô³ðìè, äåðåâî,
ÿêèì éîãî îáøèëè — öå ðîçïèëÿ-
í³ äîøêè ³ç ñóõîñò³éíèõ äåðåâ ðàéî-
íó, ìåõàí³çì, ùî ïðèâîäèòü ó ðóõ
ëîïàñò³ â³òðÿêà—âàë â³ä ñòàðîãî íå-
ðîáî÷îãî òðàêòîðà, à óñå ðàçîì
ïëþñ ðîáîòà íàøèõ
îçåëåíþâà÷³â ³ äè-
çàéíåð³â—îòàêà êðà-
ñà!», —ðîçïîâ³â ªâ-
ãåí Êîâøóí.² ç³çíàâ-
ñÿ,ùî é ó ïîïåðåäí³õ

êîíñòðóêö³ÿõ âèêîðèñòîâóâàëè
êàðêàñè â³ä ³íñòàëÿö³é, ÿê³ ðàéîí
ó ìèíóë³ ðîêè âëàøòîâóâóâ ï³ä ÷àñ
âèñòàâîê êâ³ò³â íà Ñï³âî÷îìó ïî-
ë³.Òàêèì ÷èíîì êîìóíàëüíèêè äî-
âîäÿòü, ùîá çðîáèòè ùîñü ãàðíå
äëÿ ëþäåé íå îáîâ’ÿçêîâî âèòðà-
÷àòè âåëèê³ êîøòè ç áþäæåòó.Âîä-
íî÷àñ ñïîä³âàþòüñÿ, ùî êèÿíè ö³-
íóâàòèìóòü ³ íå ðóéíóâàòèìóòü
àðò-îá’ºêòè.

Äî ñëîâà, Êè¿âçåëåíáóä óñ³ëÿ-
êî çàîõî÷óº ïðèâàòíèê³â äî îá-
ëàøòóâàííÿ ãðîìàäñüêîãî ïðîñ-
òîðó ì³ñò³ ³ íàâ³òü ñòâîðèâ ñïå-
ö³àëüíó ïðîãðàìó. «Ìè â³äêðèò³
äî ñï³âïðàö³ é êîíñòðóêòèâíîãî
çåëåíîãî ä³àëîãó íà êîðèñòü êè-
ÿí. Â³ðþ, ùî ñï³ëüíèìè çóñèëëÿ-
ìè ñòâîðèìî òàê³ óìîâè, àáè êî-
æåí ìåøêàíåöü ñòîëèö³ ó ïàð-
êàõ òà ñêâåðàõ ïî÷óâàâñÿ êîì-
ôîðòíî. Çåëåí³ ìàéäàí÷èêè ìà-
þòü áóòè ç îñâ³òëåííÿì, äèòÿ÷è-
ìè ðîçâèâàþ÷èìè àòðàêö³îíà-
ìè, çðó÷íèìè ëàâàìè òà ÷èñòè-
ìè. Ïðî öå ìð³þòü ì³ñòÿíè ³ ìè
àêòèâíî ïðàöþºìî ó öüîìó íà-
ïðÿì³», — çàçíà÷àþòü ó êîìïà-
í³¿. Ñàìå â ðàìêàõ òàêî¿ ñï³âïðà-
ö³ ó÷îðà ââå÷åð³ á³ëÿ ïàì’ÿòíè-
êà Ìàãäåðáóðçüêîãî ïðàâà ïðå-
çåíòóâàëè ñþððåàë³ñòè÷íó ³íñòà-
ëÿö³þ — ßÁËÓÊÎ �

Ìëèí äðóæáè 
íà ïåðåõðåñò³ äîð³ã
� Ó Êèºâ³ ç’ÿâèëàñÿ ÷åðãîâà àðò-³íñòàëÿö³ÿ â³ä «Êè¿âçåëåíáóäó»

Ó Êèºâ³ ïðåçåíòóâàëè ÷åðãîâå äèâî óí³êàëüíîãî
ïðîåêòó Êè¿âçåëåíáóäó «7 ÷óäåñ ñâ³òó». Ê³ëüêà-
ìåòðîâèé â³òðÿê ðîçì³ñòèëè íà ïåðåõðåñò³ äîð³ã
ïîðÿä ç³ ñòàíö³ºþ ìåòðî «×åðí³ã³âñüêà». ßê ïîâ³-
äîìèëè êîìóíàëüíèêè, íåâäîâç³ êèÿíàì ïðåçåí-
òóþòü ÷åðãîâèé îá’ºêò ³ç ö³º¿ ñåð³¿, ùî ïîêëèêàíèé
çðîáèòè ö³êàâ³øèì ì³ñüêèé ïðîñò³ð äîâîë³
ñêðîìíîãî íà òóðèñòè÷í³ ïðèâàáè ë³âîãî áåðåãà
ñòîëèö³.

Íàòàëêà ÌÈÊÎËÀªÍÊÎ | «Õðåùàòèê»

Á³ëÿ ÷åðãîâîãî àðò-îá’ºêòà Êè¿âçåëåíáóäó — ê³ëüêàìåòðîâîãî ìëèíà, ðîçòàøîâàíîãî íà ïåðåõðåñò³ äîð³ã ïîðÿä ³ç ñòàíö³ºþ ìåòðî "×åðí³ã³âñüêà", — â³äó÷îðà ìàþòü
çìîãó ôîòîãðàôóâàòèñÿ óñ³ îõî÷³ 

²íâåñòîð³â çîáîâ’ÿçàëè
óïðîäîâæ 4 äí³â 
ï³äïèñàòè äîêóìåíòè 
ùîäî óòðèìàííÿ 
ï³øîõ³äíèõ ïåðåõîä³â

ÊÌÄÀ ðîç³ðâå äîãîâîðè ç íèí³ø-
í³ìè ³íâåñòîðàìè ùîäî óòðèìàííÿ ï³-
øîõ³äíèõ ïåðåõîä³â, ÿêùî âîíè âïðî-
äîâæ 4 äí³â íå ï³äïèøóòü äîäàòîê äî
óãîäè. Íà öüîìó ó÷îðà ï³ä ÷àñ íàðàäè
íàãîëîñèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Ãåííàä³é Ïë³ñ. Çà éîãî ñëîâà-
ìè, ÷àñ, ÿêèé âèòðà÷åíî íà îáãîâî-
ðåííÿ òà ïðèéíÿòòÿ çàïðîïîíîâàíèõ
äîïîâíåíü äî äîãîâîð³â, íå ï³øîâ íà
êîðèñòü, ³ ñòàí ïåðåõîä³â ëèøå ïîã³ð-
øóºòüñÿ.

«Ì³ñüêà âëàäà ãîòîâà âçÿòè íà ñåáå
çîáîâ’ÿçàííÿ ³íâåñòîð³â, ³ ÿêùî íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì íå äîñÿãíåìî êîíñåí-
ñóñó, — äîãîâ³ð áóäå ðîç³ðâàíî», — ï³ä-
êðåñëèâ ïàí Ïë³ñ.

Çà éîãî ñëîâàìè, ñòîëè÷íà âëàäà òà
³íâåñòîðè ïîãîäèëè ñêëàäàííÿ àêò³â
âèêîíàíèõ ðîá³ò ïåðåä òèì, ÿê âîíè
áóäóòü çàðàõîâàí³ ÿê ³íâåñòèö³ÿ. Ïðè
öüîìó, íàãîëîñèâ Ãåííàä³é Ïë³ñ, àêòè
âèêîíàíèõ ðîá³ò ³ âèêîðèñòîâóâàíèõ
ìàòåð³àë³â ìîæóòü áóòè òà áóäóòü âè-
á³ðêîâî ïåðåâ³ðåí³ Äåïàðòàìåíòîì
âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ
òà àóäèòó. Êð³ì òîãî, ñòîðîíè óçãîäè-
ëè ãàðàíò³éí³ ñòðîêè — çà äîìîâëå-
í³ñòþ, âîíè ìîæóòü áóòè çá³ëüøåí³ àáî
ñêîðèãîâàí³ â³äïîâ³äíî äî ñïåöèô³êè
ðîá³ò.

Ãåííàä³é Ïë³ñ òàêîæ ï³äêðåñëèâ,
ùî ó ÊÌÄÀ äîñ³ ÷åêàþòü çâ³òíèõ äî-
êóìåíò³â â³ä ³íâåñòîð³â çà ïåðøèé ³
äðóãèé êâàðòàëè — á³ëüø³ñòü ³ç íèõ íå
âèêîíàëè öüîãî ó íåîáõ³äí³ òåðì³íè.
Â³í çîáîâ’ÿçàâ ¿õ äî ê³íöÿ ì³ñÿöÿ ïî-
äàòè âñþ ³íôîðìàö³þ.

Êèÿí çàïðîøóþòü
íà ÿðìàðêè

ßê ïîâ³äîìèëè «Õðåùàòèêó» â Äå-
ïàðòàìåíò³ ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèò-
êó ï³äïðèºìíèöòâà ÊÌÄÀ, â ñóáîòó-
íåä³ëþ â ñòîëèö³ â³äáóäóòüñÿ òðàäè-
ö³éí³ ÿðìàðêè. Çîêðåìà, 6 ñåðïíÿ òîð-
ãóâàòèìóòü â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³
íà âóë. Ïàíüê³âñüê³é; â Äåñíÿíñüêî-
ìó — íà âóë. Åëåêòðîòåõí³÷í³é, 2-á,
4-á, 6-á, 16, 10, 26, 28 — íà ïàðí³é ñòî-
ðîí³; 5, 5-à, 7, 11, 9, 9-à — íà íåïàðí³é
ñòîðîí³); â Ïîä³ëüñüêîìó — íà âóë. Ñâ³ò-
ëèöüêîãî, 31-35, â Ïå÷åðñüêîìó — íà
âóë. Í³ìàíñüê³é, 3-7; â Ïîä³ëüñüêîìó —
íà ïðîñï. Ñòåïàíà Áàíäåðè (á³ëÿ Êó-
ðåí³âñüêîãî ïàðêó); â Ñîëîì’ÿíñüêî-
ìó — íà ïðîñï. Êîñìîíàâòà Êîìàðî-
âà, 28 (äî âóë. ×óìàêà).

Ó íåä³ëþ ÿðìàðêóâàòèìóòü â Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ íà âóë. Ìàðøàëà
Êîíºâà (â ìåæàõ âóë. Àêàäåì³êà Â³ëü-
ÿìñà òà Ëîìîíîñîâà); â Äåñíÿíñüêî-
ìó — íà âóë. Åëåêòðîòåõí³÷í³é, 2-á,
4-á, 6-á, 16, 10, 26, 28 — íà ïàðí³é ñòî-
ðîí³; 5, 5-à, 7, 11, 9, 9-à — íà íåïàðí³é
ñòîðîí³); â Ïîä³ëüñüêîìó — íà âóë. Ñâ³ò-
ëèöüêîãî, 31-35, â Ïå÷åðñüêîìó — íà
âóë. ². Êóäð³ (â ìåæàõ âóë. Ï. Ëóìóì-
áè òà ×èãîð³íà).
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про анулювання викуплених облігацій внутрішньої 

місцевої позики Київської міської ради серії Н
Рішення Київської міської ради № 852/852 від 28 липня 2016 року

Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України, рішення Національної комісії з цінних паперів та фон(
дового ринку від 29.04.2014 № 578 «Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій
внутрішніх місцевих позик та їх обігу» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Здійснити�ан�лювання�достро�ово�ви��п-

лених�облі�ацій�вн�трішньої�місцевої�пози�и

Київсь�ої�місь�ої�ради�серії�Н���с�мі�2�375�000,0

тис.��ривень.

2.�Дор�чити�Департамент��фінансів�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�здійснити�ор-

�анізаційно-правові�дії�для�ви�онання�п�н�т��1

цьо�о�рішення.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення�по�лас-

ти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�пи-

тань�бюджет��та�соціально-е�ономічно�о�розвит��.

Київський міський голова
В. Кличко

Про підтримку депутатських запитів органам 
та посадовим особам

Рішення Київської міської ради № 708/708 від 14 липня 2016 року
Відповідно до статей 21, 22 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", частин сьомої та восьмої

статті 49 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 16 Регламенту Київської міської ради
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Підтримати�деп�татсь�і�запити,�внесені

деп�татами�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�о�олошені

на�пленарном��засіданні�Київсь�ої�місь�ої�ради

14.07.2016,�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Посадовим�особам�та�ор�анам,�я�им

направлено�деп�татсь�ий�запит,�надати�офіційн�

письмов��відповідь�на�ньо�о�Київсь�ій�місь�ій

раді�і�деп�татам�Київсь�ої�місь�ої�ради�протя�ом

десяти�днів�з�момент��отримання�запит�.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�заст�пни�а�місь�о�о��олови�–

се�ретаря�Київсь�ої�місь�ої�ради.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�14.07.2016�№�708/708

Депутатські запити органам та посадовим особам, внесені депутатами
Київської міської ради та підтримані на пленарному засіданні Київської

міської ради 14.07.2016

17. ДІДЕНКО Ярослав
Олександрович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Начальнику Печерського УП ГУНП в місті Києві підполковнику поліції
Дуброві А.М. 
Щодо наведення ладу та повернення у користування громади міста Києва
футбольного поля заводу "Арсенал" на вул. Грушевського

18. ДІДОВЕЦЬ Юрій Вікторович
Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо демонтованих тимчасових споруд, які знаходяться на зберіганні за
адресами: вул. Озерна, 1, вул. Пухівська, 3 та вул. Богатирська, 1 2а

19. ЗАДЕРЕЙКО Андрій Іванович
Заступнику міського голови – секретарю Київської міської ради Прокопіву В.В. 
Щодо перевірки законності вирубки лісових насаджень на межі міста Києва та
Київської області

20. КАЛІНІЧЕНКО Дмитро Юрійович
Голові Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації Бондар Н.В.
Щодо надання інформації про виконання капітальних ремонтних робіт за
рахунок коштів спеціального фонду бюджету м. Києва

21. КАРТАВИЙ Іван Леонідович
Прокуратурі міста Києва 
Щодо надання інформації про земельну ділянку, яка розташована на вул.
Братиславській, 142г (обліковий код 62:033:111)

22. КАРТАВИЙ Іван Леонідович

Директору Департаменту державної архітектурно(будівельної інспекції
в місті Києві Горобченко Л.А. 
В.о. директора Департаменту містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Тацію Ю.О. 
Щодо надання інформації стосовно дозвільної документації на проведення
будівельних робіт на земельній ділянці, яка розташована на просп.
Броварському в Деснянському районі

23. КАРТАВИЙ Іван Леонідович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Першому заступнику голови Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації Крохмалюку В.В. 
Директору Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Майзелю С.П. 
Щодо незадовільного стану асфальтового покриття проїжджої частини на 
вул. Кисловодській у Деснянському районі

24. КУЗИК Петро Миколайович

Голові Державної архітектурно(будівельної інспекції України
Кудрявцеву О.В. 
Щодо надання інформації про наявність дозвільної документації для ведення
будівництва на земельній ділянці на просп. В. Маяковського, 22б у
Деснянському районі

25. КУТНЯК Святослав Вікторович
Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Генеральному директору ПАТ "Київенерго" Фоменку О.В. 
Щодо незадовільного функціонування системи теплопостачання та гарячого
водопостачання в буд. № 36 на вул. Білоруській у Шевченківському районі

26. КУТНЯК Святослав Вікторович
Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо усунення можливості виникнення аварійних ситуацій, які виникають з
вини ПАТ "Київенерго", та усунення наслідків, спричинених попередніми
аварійними ситуаціями

27. КУТНЯК Святослав Вікторович
Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо правових підстав початку проведення підготовчих та будівельних робіт
на вул. Дмитрівській, 60/19 у Шевченківському районі

28. ЛОБАН Юлія Михайлівна
Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В.В. 
Щодо бездіяльності КП "Київтранспарксервіс" стосовно ліквідації парковки,
розміщеної з порушенням законодавства

29. МЕЛІХОВА Тетяна Іванівна
Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо проведення службового розслідування діяльності посадових осіб,
наслідком якої могла бути неправомірна передача земельної ділянки ТОВ "БК
"Травертин"

30. ПАВЛИК Віталій Андрійович
Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо фінансування капітальних ремонтів житлового фонду міста Києва, який
обслуговують відповідні комунальні підприємства

31. ПАВЛИК Віталій Андрійович
Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо проведення комплексного благоустрою на вул. Абая Кунанбаєва в
Дарницькому районі

32. ПОПОВ Денис В'ячеславович
Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо статистичної інформації про загальні суми надходження згідно з
договорами пайової участі

33. ПРИХОДЬКО Наталія Ігорівна
Генеральному директору ПАТ "Київенерго" Фоменку О.В. 
Щодо роз'яснення порядку і підстав здійснення перерахунку за централізоване
опалення мешканцям будинку на вул. Маршала Тимошенка, 19

34. ПРОКОПІВ Володимир
Володимирович

Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В.В. 
Щодо внесення змін до бюджету та включення до Програми економічного і
соціального розвитку м. Києва на 2016 рік створення проектної документації
будівництва загальноосвітньої школи на вул. Симоненка, 32а

35. СИРОТЮК Юрій Миколайович

Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В.В. 
Про розгляд скарг щодо діяльності директора Департаменту освіти і науки,
молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Фіданян О.Г.

36. СИРОТЮК Юрій Миколайович

Директору Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Гудзю А.А. 
Щодо перевірки цільового використання приміщень комунальної власності на
вул. Будищанській, 3, 32а

37. ТЕСЛЕНКО Павло Петрович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо звільнення ДНЗ № 700 від обладнання ПАТ "Укртелеком"

38. ТУРЕЦЬ Владислав
Володимирович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо обслуговування ліфтів на Мінському масиві та у Пущі2Водиці в
Оболонському районі

39. ТУРЕЦЬ Владислав
Володимирович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо благоустрою площі Тараса Шевченка в Оболонському районі

40. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег Станіславович

Департаменту міського благоустрою та збереження природного
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) 
Щодо здійснення благоустрою на вул. Верховинній, 802б у Святошинському
районі

41. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег Станіславович

Директору Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Поліщуку О.Г. 
Щодо кадастрового поділу земельної ділянки на вул. Верховинній, 802б у
Святошинському районі

№
п/п Автор запиту Короткий зміст запиту

1. АНТОНЕНКО Прохор Дмитрович
Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В.
Начальнику Головного територіального управління юстиції у м. Києві 
Щодо непрацюючих ескалаторів на станції метро "Академмістечко"

2. АНТОНОВА Олена Юріївна

Голові Шевченківської районної в місті Києві державної
адміністрації Гарязі О.О. 
Щодо приведення димарів і вентиляційних каналів до придатного для
експлуатації стану в буд. № 232б на вул. Б. Хмельницького

3. АРТЕМЕНКО Сергій Вікторович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В.
Щодо небезпеки вигулу собак без намордників та ошийників у м. Києві

4. БЕНЮК Богдан Михайлович

Уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ "КБ "Хрещатик"
Костенку І.І. 
Щодо погашення заборгованості ПАТ "КБ "Хрещатик" перед вкладником

5. БОНДАРЧУК Олег Володимирович

Директору Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Майзелю С.П. 
Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Сагайдаку І.В. 
Щодо зміни транспортного маршруту № 417

6. БОХНЯК Володимир Ярославович
Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо забудови прибережної захисної смуги річки Дніпро в
Дарницькому районі м. Києва

7. БУДІЛОВ Михайло Михайлович
Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо аварійного стану вікон загального місця користування житлового
будинку на вул. Мілютенка, 23

8. ВАСИЛЬЧУК Вадим Васильович

Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В.В. 
Щодо демонтажу тимчасової споруди на вул. Попудренка, 7 у
Дніпровському районі

9. ВАСИЛЬЧУК Вадим Васильович

Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В.В. 
Щодо повернення ДНЗ за адресою: вул. Попудренка, 162а в
Дніпровському районі до комунальної власності м. Києва

10. ГОНЧАРОВ Володимир Валентинович
Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо створення умов мешканцям ОСН "Квартальний комітет "Зариваха"
для нормального проживання в Дарницькому районі м. Києва

11. ГОНЧАРОВ Володимир Валентинович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо відновлення гарячого водопостачання

12. ГУСОВСЬКИЙ Сергій Михайлович

Голові Київської міської ради профспілок Мельнику В.П. 
Щодо здійснення самочинного будівництва у вигляді двох поверхів над
адміністративною спорудою Об'єднання профспілок, організацій профспілок
у м. Києві "Київська міська рада профспілок" на вул. Хрещатик, 16

13. ДІДЕНКО Ярослав Олександрович
Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо підвищення ефективності заходів безпеки в приміщенні
Київської міської ради

14. ДІДЕНКО Ярослав Олександрович

Голові Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
Мартинчуку С.О. 
Щодо ремонту асфальтового покриття на вул. Московській, 45/1 у
Печерському районі

15. ДІДЕНКО Ярослав Олександрович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Голові Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
Мартинчуку С.О. 
Щодо знесення скандальних МАФів біля буд. № 6 на вул. Кутузова

16. ДІДЕНКО Ярослав Олександрович
Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо надання статусу скверу місцю вшанування пам'яті Небесної Сотні
на вул. Інститутській

Київський міський голова
В. Кличко
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Про затвердження детального плану території в межах 
просп. Возз’єднання, залізниці, просп. Броварського, 

Русанівського каналу у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 728/728 від 14 липня 2016 року

Відповідно до статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 13 листопада 2013 року № 518/10006
«Про затвердження міської програми створення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві» Київ(
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Граф��2�позиції�16�додат�а�до�про�рами

створення�(оновлення)�містоб�дівної�до��мен-

тації���м.�Києві�затвердженої�рішенням�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�від�13�листопада�2013�ро��

№ 518/10006,�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«ДПТ�в�межах�просп.�Возз’єднання,�залізни-

ці,�просп.�Броварсь�о�о,�Р�санівсь�о�о��ана-

л����Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва***».

2.�Затвердити�детальний�план�території�в

межах�просп.�Возз’єднання,�залізниці,�просп.

Броварсь�о�о,�Р�санівсь�о�о��анал����Дніпров-

сь�ом��районі�м.�Києва�відповідно�до�основ-

них�техні�о-е�ономічних�по�азни�ів�(техні�о-

е�ономічні�по�азни�и�та�основні�положення�з

�рафічними�матеріалами),�що�додаються,�я�

основ��план�вальної�ор�анізації�та�ф�н�ціо-

нально�о�зон�вання�території,�розташ�вання

червоних�ліній�в�лиць�та�дорі�,��варталів�са-

дибної�заб�дови,��раничної�поверховості�та

щільності�заб�дови�для�подальшо�о�розроб-

лення�до��ментації�із�земле�строю�та�прий-

няття�рішень�щодо�розміщення�об’є�тів�місто-

б�д�вання.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��до�рішення

Київсь�ої�місь�ої�ради

від�14.07.2016�№ 728/728

Основні техніко(економічні показники детального плану території в межах
просп. Возз’єднання, залізниці, просп. Броварського, Русанівського каналу 

у Дніпровському районі м. Києва

Показники Одиниці 
виміру

Кількість

Існуючий стан Етап на З до 7 років Етап від 15 до 20 років

Територія в межах проекту, у тому числі: га 116,5

2 житлова забудова: га 31,53 33,99 39,86

а) квартали садибної забудови га 2 2 2

б) квартали багатоквартирної забудови (з
урахуванням гуртожитків) га 31,53 33,99 39,86

— ділянки установ і підприємств обслугову2
вання (крім підприємств і установ мікро2

районного значення)
га 2,32 3,14 3,47

— зелені насадження (крім зелених наса2
джень мікрорайонного значення) га 7,81 7,81 9,32

— вулиці, площі (крім вулиць мікрорайон2
ного значення) га 35,71 35,71 35,17

Території (ділянки) забудови іншого при2
значення (ділової, виробничої, кому2

нально2складської, курортної, оздоров2
чої тощо)

га 39,13 35,17 28,68

— інші території га 0,65 2 2

Чисельність населення тис. осіб 11,99 16,1 19,7

Щільність населення люд./га 380 473 495

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до Програми економічного і соціального 
розвитку м. Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської

міської ради від 22 грудня 2015 року № 60/60
Рішення Київської міської ради № 848/848 від 22 липня 2016 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра(
їні», частини вісімнадцятої статті 36 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської
міської ради від 12 листопада 2014 року № 351/351, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�до�Про�рами�е�ономічно�о

і�соціально�о�розвит���м.�Києва�на�2016�рі�,

затвердженої�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�22��р�дня�2015�ро���№ 60/60,�а�саме:

додато��3�«Зведена�Про�рама��апітальних

в�ладень�та��апітально�о�ремонт�»�ви�ласти��

новій�реда�ції,�що�додається;

додато��4�«Розподіл�аси�н�вань�на�фінанс�-

вання��апітальних�в�ладень»�ви�ласти���новій

реда�ції,�що�додається;

додато��5�«Розподіл�аси�н�вань�на�фінанс�-

вання��апітально�о�ремонт�»�ви�ласти���новій

реда�ції,�що�додається.

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

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

ради�з�питань�бюджет��та�соціально-е�ономіч-

но�розвит��.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 22 грудня 2015 року № 61/61  «Про бюджет міста Києва на 2016 рік»

Рішення Київської міської ради № 849/849 від 22 липня 2016 року
Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи розпорядження виконавчого ор(

гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.07.2016 № 490 «Про схвален(
ня проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 груд(
ня 2015 року № 61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

від�22��р�дня�2015�ро���№�61/61�«Про�бюджет

міста�Києва�на�2016�рі�»�та�і�зміни:

1.1.�У�п�н�ті�1:

1.1.1.�У�підп�н�ті�1.1�цифри�«28�139�559,5»,

«25�832�544,9»,�«2�307�014,6»,�«646�450,0»�замі-

нити�цифрами�«30�608�267,47»,�«28�297�386,77»,

«2�310�880,7»,�«647�650,0»�відповідно.

1.1.2.�У�підп�н�ті�1.2�цифри�«28�139�609,72»,

«22�255�271,2»,�«5�884�338,52»�замінити�циф-

рами� «30� 950� 381,92»,� «23� 126� 812,64»,�

«7�823�569,28»�відповідно.

1.1.3.�У�підп�н�ті�1.4�цифри�«1�449,78»,�

«3�577�273,7»�замінити�цифрами�«340�614,45»,

«5�170�574,13»�відповідно.

1.1.4.�У�підп�н�ті�1.5�цифри�«3�575�823,92»�за-

мінити�цифрами�«5�511�188,58».

1.2.� У� п�н�ті� 2� цифри� «22� 255� 271,2»,�

«5� 884� 338,52»� замінити� цифрами�

«23�126�812,64»,�«7�823�569,28»�відповідно.

1.3.�У�п�н�ті�9�цифри�«811�304,0»�замінити

цифрами�«10�882�135,88».

1.4.�Внести�зміни�до�підп�н�т��19.1�п�н�т�

19,�а�саме:�після�слів�«...с.�Під�ірці�Об�хівсь�о-

�о�район�»�доповнити�те�стом�«...та��апіталь-

но�о�ремонт��та�ново�о�б�дівництва�автодорі�

в�с.�Креничі�Об�хівсь�о�о�район�».

1.5.�Доповнити�п�н�т�19�рішення�новим�під-

п�н�том�19.3�та�о�о�зміст�:

«19.3.�Головне��правління�Сл�жби�безпе�и

У�раїни���м.�Києві�та�Київсь�ій�області,�Головне

�правління�Національної�поліції���м.�Києві�ви�о-

навцем�Місь�ої�цільової��омпле�сної�про�рами

профіла�ти�и�та�протидії�злочинності�в�м.�Києві

«Безпечна�столиця»�на�2016-2018�ро�и».

1.6.�Доповнити�п�н�т�27�рішення�новим�під-

п�н�том�27.6�та�о�о�зміст�:

«27.6.�При�форм�ванні�прое�т��бюджет��міс-

та�Києва�на�2017�рі��передбачити��ошти�на�ре-

алізацію��ромадсь�их�прое�тів.

Розробити�та�затвердити�положення�про��ромад-

сь�ий�бюджет�(бюджет��часті)�міста�Києва�на�2016

рі�.

Розробити�та�подати�на�затвердження�Київ-

сь�ій�місь�ій�раді�прое�т�положення�про�запро-

вадження�з�01�січня�2017�ро���бюджет�вання�за

�часті��ромадсь�ості�(бюджет��часті)�міста�Ки-

єва».

2.�Ви�ласти�в�новій�реда�ції�додат�и�1,�1.1,

2,�3,�5,�6,�7�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�22��р�дня�2015�ро���№ 61/61�«Про�бюджет

міста�Києва�на�2016�рі�»,�що�додаються.

3.�Відповідно�до�статті�28�Бюджетно�о��о-

де�с��У�раїни�оприлюднити�це�рішення����а-

зеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�»���деся-

тиденний�термін�з�дня�йо�о�прийняття.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення�по-

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

з�питань�бюджет��та�соціально-е�ономічно�о�роз-

вит��.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�Ознайомитися�
з�ним�можна�в�се�ретаріаті�Київради,

а�та�ож�на�офіційном��веб-сайті�
Київсь�ої�місь�ої�ради�та�сайті�«Лі�а�За�он»

Про Програму формування податкової культури у місті Києві 
на 2016(2018 роки

Рішення Київської міської ради № 847/847 від 22 липня 2016 року
Відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та

з метою поширення податкових знань у суспільстві, спрямованих на виховання соціальної свідомості, досяг(
нення взаєморозуміння, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Затвердити�Про�рам��форм�вання�подат-

�ової���льт�ри���місті�Києві�на�2016-2018�ро-

�и�(далі —�Про�рама),�що�додається.

2.�Встановити,�що�Головне��правління�Дер-

жавної�фіс�альної�сл�жби���м.�Києві�є�відпові-

дальним�ви�онавцем�Про�рами.

3.�Відповідальний�ви�онавець�Про�рами�що-

�вартально�до�01�числа�др��о�о�місяця,�що�на-

стає�за�звітним�періодом,�подає�Департамен-

т��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації),�Департамент��фінансів

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та

постійній��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�пи-

тань�бюджет��та�соціально-е�ономічно�о�роз-

вит���інформацію�про�стан�її�ви�онання.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

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

ради�з�питань�бюджет��та�соціально-е�ономіч-

но�о�розвит��.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��до�рішення

Київсь�ої�місь�ої�ради

від�22.07.2016�№ 847/847

ПРОГРАМА
формування податкової культури у місті Києві на 2016(2018 роки

І. ПАСПОРТ 
Програма

формування податкової культури у місті Києві на 2016(2018 роки

Про�рама�форм�вання�подат�ової���льт�ри���місті�Києві�на�2016-2018�ро�и�розроблена�від-

повідно�до�вимо��Подат�ово�о��оде�с��У�раїни�та�Бюджетно�о��оде�с��У�раїни.

II.�Визначення�проблеми,�на�розв’язання�я�ої�спрямована�Про�рама

1. Ініціатори розроблення програми
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Головне управління

ДФС у м. Києві

2. Розробник програми Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

3. Співрозробник програми Головне управління ДФС у м. Києві

4. Замовник (відповідальний виконавець)
програми Головне управління ДФС у м. Києві

5. Учасники (співвиконавці) програми 2

6. Термін реалізації програми 201622018 роки

6.1. Етапи виконання програми (для довго2
строкових програм) 2

7.
Перелік місцевих бюджетів, які беруть
участь у виконанні програми (для ком2

плексних програм)
Бюджет м. Києва

8.
Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми,

всього, у тому числі:

Всього 9 023,2 тис. грн, в т. ч.: 
2016 рік 3 495,1 тис. грн 
2017 рік 2 714,8 тис. грн 
2018 рік 2 813,3 тис. грн

8.1. Коштів бюджету міста Києва

Всього 9 023,2 тис. грн, в т. ч.: 
2016 рік 3 495,1 тис. грн
2017 рік 2 714,8 тис. грн 
2018 рік 2 813,3 тис. грн

Коштів інших джерел 2

У�раїна�обрала���рс�на�реформ�вання�міс-

цево�о�самовряд�вання�і�територіальної�ор�а-

нізації�влади.�В�основі�цієї�реформи —�децен-

тралізація�влади�і�розширення�повноважень

територіальних��ромад,�що�передбачає�пере-

розподіл�завдань,�повноважень�і�рес�рсів�на
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національном�,�ре�іональном��та�місцевом�

рівнях,�підвищення�фінансової�самостійності

місцевих�бюджетів,�зміцнення�матеріальної�та

фінансової�основи�місцево�о�самовряд�вання.

Ви�онання�зазначено�о�є�неможливим�без

та�о�о�джерела�бюджетних�надходжень�та�вод-

ночас�е�ономічно�о�інстр�мент��я��подат�и.�З

іншо�о�бо��,��ожен��ромадянин�заці�авлений

��том�,�щоб�подат�и�не�переш�оджали�по�ра-

щенню�йо�о�доброб�т�,�а�їх��іль�ість�і�розміри

б�ли�я�омо�а�меншими.�Це�призводить�до�пев-

но�о��онфлі�т��інтересів�між�державою�та��ро-

мадянами.�В��мовах�відс�тності��сталених�тра-

дицій�ф�н�ціон�вання�системи�оподат��вання

в�с�часних�рин�ових�відносинах�в�У�раїні,�не-

висо�о�о�рівня�життя�населення,�цей��онфлі�т

призводить�до�то�о,�що�фіс�альні�ор�ани�сприй-

маються��ромадсь�істю�переважно�не�ативно,

роз�лядаються�здебільшо�о�я��ор�ани�прим�-

с�,�а�не�я��інстит�ція,�що�ви�он�є�важливе�дер-

жавне�та�с�спільне�завдання.

Наявність�численних��онфлі�тів�між��онтро-

люючими�ор�анами�в�сфері�оподат��вання�та

платни�ами�подат�ів��с�ладнює�процес�адмі-

ністр�вання�подат�ів,�що���свою�чер���призво-

дить�до�зменшення�надходжень�до�бюджетів

�сіх�рівнів,�а�відповідно�і�зменшення�рес�рс-

ної�бази�для�здійснення�видат�ових�повнова-

жень�територіальної��ромади�міста�Києва.

В�період�реалізації�адміністративної�та�по-

дат�ової�реформ,�в�основі�я�их�є�пере�ляд�і

вдос�оналення�ор�анізації�ф�н�ціон�вання�фіс-

�альних�ор�анів,�методів�їх�роботи,�особливої

а�т�альності�наб�ває�питання��армонізації�від-

носин�між�цими�ор�анами�та�платни�ами�подат-

�ів.

Причинами�існ�вання�розбіжностей���по�ля-

дах�фіс�альних�ор�анів�та�платни�ів�подат�ів�є

зо�рема�відс�тність�подат�ової���льт�ри�та�по-

дат�ової�свідомості,�спрямованої�на�самостій-

не�обчислення�та�добровільн��сплат��подат�ів

і�зборів,�не�зовсім�виправдані�завдання�і�мето-

ди�роботи��онтролюючих�ор�анів���сфері�опо-

дат��вання,�нечіт�ість�та�нестабільність�подат-

�ово�о�за�онодавства.

З�метою�виправлення�цієї�сит�ації�важливим

завданням�для�місцевих�ор�анів�влади�та�фіс-

�альних�ор�анів�міста�є�форм�вання���с�спіль-

стві�подат�ової���льт�ри�та�створення�подат-

�ових�традицій.

Світовий�досвід�свідчить,�що�бюджетні�ви-

трати�на�підвищення�правової���льт�ри�та�за-

безпечення�с�спільної�свідомості�в�сфері�опо-

дат��вання,�спрямовані�на�добровільн��спла-

т��подат�ів,�значно�нижчі�від�витрат�на�прим�-

сове�їх�адміністр�вання.�Та�,�завдя�и�вдалом�

поєднанню�силово�о�та�правово�о�прим�с��в�Спо-

л�чених�Штатах�Амери�и�забезпеч�ється�доб-

ровільна�сплата�подат�ів,�я�а�становить�90%

всіх�подат�ових�надходжень.

Одним�із�шляхів�форм�вання�подат�ової�сві-

домості�є�створення�про�рами,�реалізація�за-

ходів�я�ої�дасть�можливість�проведення�інфор-

маційно-роз’яснювальної��ампанії,�я�а�б�пла-

номірно,�дост�пно�та�інформативно�доводила

та�роз’яснювала��ромадсь�ості�всі�нововве-

дення�подат�ово�о�за�онодавства.

Цільова�а�диторія�інформаційно-роз’ясню-

вальної��ампанії —�все�працездатне�населен-

ня�Києва���віці�від�15�до�65�ро�ів.�Цільова�а�ди-

торія�поділяється�на�2�під�р�пи.

Первинна�цільова�а�диторія —�особи,�що�са-

мостійно�приймають�рішення�про�сплат��по-

дат�ів�(приватні�підприємці,�с�б’є�ти��оспо-

дарсь�ої�діяльності —�фізичні�особи,�що�ма-

ють�незаде�ларовані�приб�т�и).�Ця�під�р�па

ці�авить,�в�перш��чер��,�я��потенційне�джере-

ло�підвищення�подат�ових�надходжень.

Вторинна�цільова�а�диторія —�всі�інші�влас-

ни�и�нер�хомо�о�майна�міста�Києва.�Ця�під-

�р�па�ці�авить,�насамперед,�я��потенційне�дже-

рело�створення�реальної�бази�оподат��вання

та�я��носій��ромадсь�ої�д�м�и�щодо�подат�о-

вої�системи.

Реалізація�заходів,�спрямованих�на�поши-

рення�подат�ових�знань�та�зосередження��ва-

�и�на�том�,�що�сплата�подат�ів —��ромадян-

сь�ий�обов’язо��перед�державою�та�с�спіль-

ством,�має�позитивно�вплин�ти�на�свідомість

платни�ів�подат�ів�щодо�добровільної�сплати�по-

дат�ів�та�зборів,�що,���свою�чер��,�збільшить

обся�и�надходжень�до�бюджет��столиці.

ІІІ.�Мета�та�завдання�Про�рами

Кінцева�мета�проведення�заходів,�що�пла-

н�ються�до�ви�онання�Про�рамою —�форм�-

вання���с�спільстві�подат�ових�знань�та�свідо-

мості,�збільшення�рівня�добровільних�надхо-

джень�від�сплати�місцевих�подат�ів�та�зборів.

Дієвими�механізмами,�що�забезпечать�до-

ся�нення�зазначеної�мети,�є�поширення�подат-

�ових�знань���с�спільстві,�форм�вання�серед��ро-

мадян�відповідально�о�ставлення�до�сплати

подат�ів,�створення�позитивної�с�спільної�д�м-

�и�щодо�сфери�оподат��вання.

Інформаційно-роз’яснювальна��ампанія,�при-

свячена�вирішенню�питань�форм�вання�подат�о-

вої���льт�ри,�має�проводитися�в�рам�ах�за�ально-

�о�інформаційно�о��онте�ст��с�спільно�о�життя.

Основні�хара�теристи�и��ампанії:

доведення�до�платни�ів�нормативно-право-

вих�а�тів�з�питань�оподат��вання,�в�том��чис-

лі�рішень�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�відповідних

нововведень�в�частині�адміністр�вання�подат-

�ів�та�зборів;

�ампанія�має�пов’яз�вати�с�спільні�очі��ван-

ня�змін�зі�зміною�індивід�ально�о�ставлення

до�сплати�подат�ів;

врахов�ючи�специфі���а�диторії,�основний

а�цент�має�б�ти�зроблений�на�індивід�альні

ви�оди�від�добросовісно�о�ставлення�до�спла-

ти�подат�ів,�а�не�на�поняття�с�спільно�о�бла-

�а.

Спільні�заходи�Головно�о��правління�Дер-

жавної�фіс�альної�сл�жби���м.�Києві�та�місь�ої

влади,�я�і�передбачені�Про�рамою —�ефе�тив-

ний�механізм�співпраці,�я�ий�сприятиме�під-

вищенню�рівня�обізнаності�платни�ів�(в�перш�

чер���фізичних�осіб)�в�частині�адміністр�вання

та�сплати�подат�ів�та�форм�ванню�с�спільної

свідомості�щодо�необхідності�добровільної

сплати�подат�ів�до�бюджет�.

Підвищення�подат�ової���льт�ри��иян,�фор-

м�вання�відповідально�о�ставлення�населен-

ня�до�сплати�подат�ів�матиме�в�рез�льтаті�збіль-

шення�надходжень�до�бюджет��міста�Києва.

IV.�Обґр�нт�вання�шляхів�і�засобів�розв’язання�проблеми,�обся�ів�

та�джерел�фінанс�вання�Про�рами

Форм�вання�фінансової�основи�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва�залежить�від�стабіль-

ної�дохідної�бази,�я�а�с�ладається�з�подат�ів

та�зборів,�що�зарахов�ються,�відповідно�до�за-

�онодавства,�до�бюджет��міста�Києва.

Потенційним�джерелом�збільшення�надхо-

джень�до�бюджет��міста�Києва�є�розширення

бази�оподат��вання�місцевих�подат�ів�та�збо-

рів.

Основними�рес�рсними�джерелами�місце-

вих�подат�ів�та�зборів�для�міста�Києва�є�пода-

то��на�майно,�до�с�лад��я�о�о�входить�плата�за

землю,�подато��на�нер�хоме�майно,�відмінне

від�земельної�ділян�и,�та�транспортний�пода-

то�.

Подато��на�нер�хомість�для�У�раїни�є�порів-

няно�новим�подат�ом�(застосов�ється�з�2013

ро��).�Нер�хоме�майно�є�особливим�об’є�том

оподат��вання,�я�ий�можна�чіт�о�ідентифі��-

вати�я��за�власни�ом,�та��і�за�базою�оподат-

��вання.�Цей�подато��існ�є�в�ба�атьох��раїнах

світ��і�є�с�ттєвим�джерелом�надходжень�до

місцевих�бюджетів.�Він�забезпеч�є�до�95%�над-

ходжень�до�місцевих�бюджетів���Нідерландах,

81% —���Канаді,�52% —���Франції.�У�стр��т�рі

доходів�за�ально�о�фонд��бюджет��міста�Києва

на�2015�рі��подато��на�майно�становить�20,2%.

Проблемною�в�адміністр�ванні�майнових�по-

дат�ів�є�відс�тність�достовірно�о�та�повно�о

державно�о�реєстр��об’є�тів�майна.�Крім�цьо-

�о,��оло�платни�ів�цих�подат�ів�є�досить�ши-

ро�е,�в�лючаючи�фізичних�та�юридичних�осіб,

я�і�до�цьо�о�не�сти�алися�з�питаннями�оподат-

��вання.

Подато��на�майно�є�потенційним�джерелом

збільшення�надходжень�до�бюджет��міста�Ки-

єва,�том��основним�завданням�місь�ої�влади

та�фіс�альних�ор�анів�є�проведення�інформа-

ційно-роз’яснювальної�роботи�серед�фізичних

та�юридичних�осіб�в�частині�адміністр�вання

цьо�о�подат���з�метою�створення�реальної�ба-

зи�для�оподат��вання�та�зал�чення�широ�о�о

�ола�платни�ів.

Майнові�подат�и�в�У�раїні�запроваджені�по-

рівняно�недавно�і�нормативні�а�ти,�я�ими�ре-

��люється�адміністр�вання�цих�подат�ів,�змі-

нюються�часто,�причом��в�дея�их�напрям�ах

�ардинально.�Це,�в�свою�чер��,�призводить�до

непороз�мінь���взаємовідносинах�фіс�альних

ор�анів�та�ор�анів�місцевої�влади�з�платни�а-

ми�подат�ів.

У�зв’яз���з�цим�проведення�ре��лярної�ін-

формаційно-роз’яснювальної�роботи�є�важли-

вим�завданням�ор�анів�влади.�Та�им�чином,

інформаційно-роз’яснювальна�робота�прово-

дитиметься�шляхом�розповсюдження�інфор-

маційних�матеріалів�(в�том��числі�рішень�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради,�я�ими�ре��люються�питан-

ня�місцевих�подат�ів�і�зборів),�проведення�се-

мінарів,�надання��онс�льтацій.

Одним�із�шляхів�розширення��ола�платни�ів

є�робота�фіс�альних�ор�анів���частині�направ-

лення�подат�ових�та�інформаційних�повідомлень

потенційним�платни�ам�подат�ів,�що�передба-

чено�листом�Державної�фіс�альної�сл�жби�У�ра-

їни�від�03.06.2015�№ 19496/7/99-99-17-04-01-

17�«Про�форм�вання�та�вр�чення�подат�ових�по-

відомлень-рішень�з�подат���на�нер�хоме�май-

но,�відмінне�від�земельної�ділян�и,�транспорт-

но�о�подат���та�земельно�о�подат���фізичних

осіб».

Та�,�Головним��правлінням�Державної�фіс-

�альної�сл�жби���місті�Києві�та�их�повідом-

лень���2014�році�б�ло�надіслано —�43 377,

��2015-м� —�54 706,���2016-м��році�б�де

надіслано�орієнтовно�80 000.�З��рах�ван-

ням�змін���Подат�овом���оде�сі�У�раїни,�я�і

відб�лись���2015�році,�в�частині�розширен-

ня�бази�оподат��вання�подат�ом�на�майно

з�2016�ро����іль�ість�платни�ів�збільшилась,

а�відповідно�і�обся��інформаційних�матері-

алів�та�ож.

Відповідно�до�вимо��Подат�ово�о��оде�с�

У�раїни�ор�ани�Державної�фіс�альної�сл�жби

міста�Києва�до�1�липня�ро���базово�о�подат-

�ово�о�(звітно�о)�період��(ро��)�мають�направ-

ляти�платни���подат���повідомлення-рішення

про�сплат��с�ми/с�м�подат���та�відповідні�пла-

тіжні�ре�візити.

Ця�робота�проводиться��ожно�о�ро���після

отримання��онтролюючими�ор�анами�відомо-

стей,�необхідних�для�розрах�н���подат��.

Термін�ви�онання�Про�рами�на�2016-2018�ро�и

Рес�рсне�забезпечення�Про�рами:

Обсяг коштів, які про2
понується залучити на
виконання Програми

Термін реалізації Програми, роки Усього витрат на ви2
конання Програми

2016 рік 2017 рік 2018 рік

Обсяг ресурсів, 
усього, у тому числі: 3 495,1 2 714,8 2 813,3 9 023,2

Бюджет м. Києва 3 495,1 2 714,8 2 813,3 9 023,2

Кошти інших джерел 2 2 2 2

Обся��фінанс�вання��точнюється�щоро���під

час�під�отов�и�прое�т��змін�до�бюджет��міста

Києва�на�відповідний�рі����межах�видат�ів,�пе-

редбачених��оловном��розпорядни���бюджет-

них��оштів,�відповідальном��за�ви�онання�зав-

дань�і�заходів�Про�рами.

Очі��ваними�рез�льтатами�від�ви�онан-

ня�Про�рами�є:�

1.�Підвищення�рівня�подат�ової���льт�-

ри���с�спільстві�та�форм�вання�відпові-

дально�о�ставлення�до�сплати�подат�ів.

2.�Збільшення�бази�оподат��вання�місцеви-

ми�подат�ами�та�зборами�та�я��рез�льтат�збіль-

шення�надходжень�до�бюджет��міста�Києва.

3.�Створення�позитивної�д�м�и�щодо�сфе-

ри�оподат��вання.

V.�Напрями�діяльності�та�перелі��завдань�і�заходів�Про�рами

Інформаційно-роз’яснювальна�робота�має

проводитися�за�допомо�ою�по�оджених�з�ви-

�онавчим�ор�аном�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ою�місь�ою�державною�адміністрацією)

ма�етів�(вид,�формат,�зміст�тощо)�або�інших

засобів�інформації.

Перелі��завдань�і�заходів�Про�рами�наведе-

ний���додат��.

VI.�Координація�та��онтроль�за�ходом�ви�онання�Про�рами

Координацію�та��онтроль�за�ви�онанням�Про-

�рами�здійснює�відповідальний�ви�онавець —

Головне��правління�Державної�фіс�альної�сл�ж-

би���м.�Києві.

Відповідальний�ви�онавець�Про�рами�що-

�вартально�до�01�числа�др��о�о�місяця,�що�на-

стає�за�звітним�періодом,�подає�Департамен-

т��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації),�Департамент��фінансів

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�по-

стійній��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань

бюджет��та�соціально-е�ономічно�о�розвит��

інформацію�про�стан�її�ви�онання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�

від�22.07.2016�№ 847/847

Напрями діяльності та заходи Програми формування податкової культури
у місті Києві на 2016 — 2018 роки

№
з/п

Назва напря2
му діяльності
(пріоритетні

завдання)

Перелік захо2
дів Програми

Строк вико2
нання заходу Виконавці Джерела фі2

нансування

Орієнтовні обсяги фі2
нансування (вар2

тість), тис. гривень, у
тому числі: 

2016 рік 3 495,1
2017 рік 2 714,8
2018 рік 2 813,3

Очікуваний
результат

1.

Взаємодія
представни2
ків фіскаль2
них органів з
платниками
податків та
громадські2
стю

2 проведення
прес2конфе2
ренцій, «круг2
лих столів», се2
мінарів; — ви2
готовлення та
розповсю2
дження інфор2
маційних мате2
ріалів;

липень —
грудень

201622018
років

Головне
управління
Державної
фіскальної
служби у 
м. Києві

Бюджет 
м. Києва

950,0 р. у тому числі:
2016 p.2350,0
2017 p.2300,0
2018 p.2300,0

Збільшення
рівня добро2
вільних над2
ходжень від
сплати по2
датків

2.

Виготовлен2
ня та розмі2
щення ін2
формації в
засобах ма2
сової інфор2
мації

2 виготовлення
інформаційних
матеріалів; і —
розміщення ін2
формації

липень —
грудень 2016

року, кві2
тень — гру2
день 20172
2018 років

Головне
управління
Державної
фіскальної
служби у 
м. Києві

Бюджет 
м. Києва

З 093,1 р. у тому числі: 
2016 р.— 1 580,5
2017p.2756,3
2018 p.2756,3

Збільшення
рівня добро2
вільних над2
ходжень від
сплати по2
датків

тис. грн
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1.�Затвердити�технічн��до��ментацію�із�зем-

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

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

�ромадян�ам�Ш�льзі�Оле�сандрі�Оле�сандрів-

ні�та�С�ібчи��Ірині�Анатоліївні�для�обсл��ов�-

вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель

і�спор�д�на�в�л.�Таш�ентсь�ій,�8���Дарниць�о-

м��районі�м.�Києва�(�ате�орія�земель —�землі

житлової�та��ромадсь�ої�заб�дови,�справа�

П-9368).

2.�Передати��ромадян�ам�Ш�льзі�Оле�сан-

дрі�Оле�сандрівні�та�С�ібчи��Ірині�Анатоліївні

��спільн��част�ов��власність�земельн��ділян��

площею� 0,0767� �а� (�адастровий� номер

8000000000:63:462:0001)�із�земель��ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва�для�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��ос-

подарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Таш�ент-

сь�ій,�8���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�з�роз-

поділом�часто����праві�спільної�част�ової�влас-

ності�на�вищезазначен��земельн��ділян��,�а

саме:

— част�а��ромадян�и�Ш�ль�и�Оле�сандри

Оле�сандрівни —�115/200�від�0,0767��а;

— част�а��ромадян�и�С�ібчи��Ірини�Анато-

ліївни —�85/200�від�0,0767��а.

3.�Громадян�ам�Ш�льзі�Оле�сандрі�Оле�сан-

дрівні�та�С�ібчи��Ірині�Анатоліївні:

3.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�ів�земель-

ної�ділян�и�відповідно�до�статті�91�Земельно-

�о��оде�с��У�раїни.

3.2.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

3.3.�У�разі�необхідності�проведення�ре�онстр��-

ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання�оформлен-

ня�дозвільної�та�прое�тно-�ошторисної�до��-

ментації�виріш�вати�в�поряд��,�визначеном�

за�онодавством�У�раїни.

3.4.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

3.5.�Питання�пайової��часті�та���ладення�з

Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�ово-

р��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд���та

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

3.6.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�власності�на�земельн��ділян�����по-

ряд��,�встановленом��За�оном�У�раїни�«Про

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власни�а�земельної�ділян�и,

що�право�власності�на�земельн��ділян���може

б�ти�припинено���випад�ах,�передбачених�стат-

тями�140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянкам Шульзі
Олександрі Олександрівні та Скібчик Ірині Анатоліївні для об(

слуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
на вул. Ташкентській, 8 у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 409/409 від 30 червня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 86, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII

«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому(
нальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра(
їні» та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земель(
ної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Київський міський голова
В. Кличко

3.
Інформуван2
ня платників
податків

2 виготовлен2
ня та розмі2
щення інфор2
маційних ма2
теріалів, в т. ч.
через житло2
во2експлуата2
ційні органі2
зації;
— виготов2
лення та від2
правлення ін2
формаційних
поштових по2
відомлень;
— обробка ін2
формації по
контингенту
платників;
— виготов2
лення подат2
кових пові2
домлень2рі2
шень;
— відправлен2
ня поштових
повідомлень

201622018
роки

Головне
управління
Державної
фіскальної
служби у 
м. Києві 
ДГП у райо2
нах міста Ки2
єва 
Департамент
фінансів ви2
конавчого
органу Київ2
ської міської
ради (Київ2
ської міської
державної
адміністра2
ції)
Районні в
місті Києві
державні ад2
міністрації

Бюджет 
м. Києва

4 980,1 р. у тому числі:
2016 р.—1 564,6
2017 р. — 1 658,5 
2018р.— 1 757,0

Збільшення
надходжень
до бюджету
міста Києва

Про приватизацію громадянину 
Ільїну Вячеславу Геннадійовичу земельної ділянки 

для обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Левадній, 96(в 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 415/415 від 30 червня 2016 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «При(
кінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділян(
ки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�технічн��до��ментацію�із�зем-

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

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

�ромадянин��Ільїн��Вячеслав��Геннадійович�

для�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��оспо-

дарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Левадній,

96-в���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія

земель —�землі�житлової�та��ромадсь�ої�заб�-

дови,�справа�№П-9198).

2.�Передати��ромадянин��Ільїн��Вячеслав�

Геннадійович����приватн��власність�земельн�

ділян���площею�0,1000��а�(�адастровий�номер

8000000000:90:028:0064)�із�земель��ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва�для�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��ос-

подарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Левад-

ній,�96-в���Дарниць�ом��районі�м.�Києва.

3.�Громадянин��Ільїн��Вячеслав��Геннадійович�:

3.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�а�земель-

ної�ділян�и�відповідно�до�статті�91�Земельно-

�о��оде�с��У�раїни.

3.2.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

3.3.�У�разі�необхідності�проведення�ре�онстр��-

ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання�оформлен-

ня�дозвільної�та�прое�тно-�ошторисної�до��-

ментації�виріш�вати�в�поряд��,�визначеном�

за�онодавством�У�раїни.

3.4.�Питання�пайової��часті�та���ладення�з

Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�ово-

р��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд���та

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

3.5.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

3.6.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�власності�на�земельн��ділян�����по-

ряд��,�встановленом��За�оном�У�раїни�«Про

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власни�а�земельної�ділян�и,

що�право�власності�на�земельн��ділян���може

б�ти�припинено���випад�ах,�передбачених�стат-

тями�140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянці 
Дзюбі Ользі Петрівні для обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Олександра 
Бестужева, 49 у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 417/417 від 30 червня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «При(

кінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділян(
ки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Затвердити�технічн��до��ментацію�із�зем-

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

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

�ромадянці�Дзюбі�Ользі�Петрівні�для�обсл��о-

в�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�ді-

вель�і�спор�д�на�в�л.�Оле�сандра�Бест�жева,

49���Подільсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія

земель —�землі�житлової�та��ромадсь�ої�заб�-

дови,�справа�П-9247).

2.�Передати��ромадянці�Дзюбі�Ользі�Петрів-

ні���приватн��власність�земельн��ділян���пло-

щею� 0,0589� �а� (�адастровий� номер

8000000000:85:488:0011)�із�земель��ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва�для�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��оспо-

дарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Оле�сандра

Бест�жева,�49���Подільсь�ом��районі�м.�Києва.

3.�Громадянці�Дзюбі�Ользі�Петрівні:

3.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�а�земель-

ної�ділян�и�відповідно�до�вимо��статті�91�Земель-

но�о��оде�с��У�раїни.

3.2.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�що�знахо-

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

3.3.�У�разі�необхідності�проведення�ре�онстр��-

ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання�оформлен-

ня�дозвільної,�прое�тно-�ошторисної�до��мен-

тації�виріш�вати�в�поряд��,�визначеном��за�о-

нодавством�У�раїни.

3.4.�Питання�пайової��часті�та���ладення�з

Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви-

�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до-

�овор��про�пайов���часть�виріш�вати�в�по-

ряд���та�випад�ах,�встановлених�за�онодав-

ством.

3.5.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

3.6.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�власності�на�земельн��ділян�����поряд-

��,�встановленом��За�оном�У�раїни�«Про�дер-

жавн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�хоме

майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власницю�земельної�ділян�и,

що�право�власності�на�землю�може�б�ти�при-

пинено���випад�ах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

1.�Направити�звернення�деп�татів�Київсь�ої

місь�ої�ради�до�Президента�У�раїни�та�Вер-

ховної�Ради�У�раїни�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення�в��а-

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

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

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

ради�з�питань�місцево�о�самовряд�вання,�ре-

�іональних�та�міжнародних�зв’яз�ів.

Київський міський голова
В. Кличко

Про звернення депутатів Київської міської ради до Президента
України та Верховної Ради України

Рішення Київської міської ради № 556/556 від 7 липня 2016 року
Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою уник(

нення загрози проведення виборів на окупованих територіях Донецької і Луганської областей, а також вне(
сення змін до Конституції України з наданням особливого статусу для окремих районів Донецької і Луган(
ської областей, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�

від�07.07.2016�№ 556/556

Звернення депутатів Київської міської ради до Президента України 
та Верховної Ради України

Сьо�одні�особливо��остро�строїть�за�роза

проведення�виборів�на�о��пованих�територіях

Донець�ої�і�Л��ансь�ої�областей,�а�та�ож�вне-

сення�змін�до�Констит�ції�У�раїни�з�наданням

особливо�о�стат�с��для�о�ремих�районів�Донець-

�ої�і�Л��ансь�ої�областей.

У�зв’яз���з�цим�ми,�представни�и�територі-

альної��ромади�міста�Києва,�хочемо�вислови-

ти�свою�позицію�та�заявити�про�та�е:

На�території,�я�а�наразі�о��пована,�не�мо-

же�б�ти�проведено�жодних�виборів,���том�

числі�виборів�до�ор�анів�місцево�о�самовряд�-

вання.�За�обставин,��оли�частина���раїнців�б�-

ли�вим�шені�по�ин�ти�Донеччин��та�Л��анщи-

н����зв’яз���з�о��пацією,�а�інш��частин����ра-

їнців,�я�і�вим�шені�б�ли�залишитись�на�о��по-

ваній�території,�переслід�ють,�не�існ�є�жод-

но�о�с�мнів��в�том�,�що�під�час�о��пації���ви-
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борах�перемож�ть�ви�лючно�представни�и�те-

рористичних�ор�анізацій�та��званих�ДНР�та

ЛНР.�Вибори�на�Донбасі —�це�визнання�пе-

ред��сім�світом,�що�в�У�раїні�має�місце�вн�т-

рішній��онфлі�т,�а�не�а�ресія�зі�сторони�Ро-

сійсь�ої�Федерації.�А�це�в�свою�чер���може

призвести�до�зняття�сан�цій�по�відношенню

до�Російсь�ої�Федерації�Європейсь�им�Со-

юзом�та�Спол�ченими�Штатами�Амери�и.�Ви-

бори�на�Донбасі —�це�ле�ітимація�о��пантів

я��за�онно�обраної�влади.

Та�ож�особливо�на�олош�ємо�на�том�,

що��ате�орично�не�підтрим�ємо�надання

б�дь-я�о�о�особливо�о�стат�с��чи� інших

преференцій�б�дь-я�им�о�ремим�ре�іонам

в�У�раїні,�ос�іль�и�У�раїна�є��нітарною�дер-

жавою.

Ми��либо�о�ст�рбовані��отовністю�Верхов-

ної�Ради�У�раїни�підтримати�ідею�проведен-

ня�виборів�на�о��пованих�територіях�та�на-

дання�їм�особливо�о�стат�с�,�том��за�ли�а-

ємо�Президента�У�раїни�та�деп�татів�Верхов-

ної�Ради�У�раїни:

1.�За�жодних�обставин�не�проводити�вибори

на�о��пованих�територіях�Донець�ої�та�Л��ан-

сь�ої�областей�допо�и�У�раїна�не�відновить�пов-

ний��онтроль�над�цими�територіями�і��ордоном.

2.�За�жодних�обставин�не�надавати�особли-

вий�стат�с�о�ремим�районам�Донець�ої�та�Л�-

�ансь�ої�областей,�ос�іль�и�це�є�вимо�ою�Ро-

сійсь�ої�Федерації,�я�а�хоче��за�онити�свою

прис�тність�і�замість�то�о,�щоб�нести�відпові-

дальність�за�о��пацію,�пра�не�зробити�о��пан-

тів�представни�ами�ор�анів�державної�влади

та�ор�анів�місцево�о�самовряд�вання.

3.�Прийняти�за�он,�відповідно�до�я�о�о:

— визнати�події�на�сході�У�раїни,�що�розпо-

чалися���2014�році,�війною;

— визнати�о��пованою�Російсь�ою�Федера-

цією�не�лише�територію�Крим�,�але�і�частини

Донець�ої�та�Л��ансь�ої�областей;

— припинити�тор�івлю�з�о��пованими�тери-

торіями�та�встановити��онтроль�за�лінією�роз-

меж�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Доповнити�порядо��денний�пленарно�о

засідання� І� сесії� Київради� VIII� с�ли�ання

14.07.2016,�затверджений�рішенням�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�14.07.2016�№707/707,�та�ими

питаннями:

1.�Про�звернення�Київсь�ої�місь�ої�ради�до

Національної� теле�омпанії� У�раїни� та

Ор�анізаційно�о��омітет��з�під�отов�и�та

проведення�в�У�раїні���2017�році�пісенно�о

�он��рс��Євробачення-2017.

2.�Про�затвердження�детально�о�план��території

в�районі�в�лиць�А�адемі�а�Заболотно�о,�А�адемі�а

Лебедєва�та�Метроло�ічної���Голосіївсь�ом�

районі�м.�Києва".

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення доповнення до рішення Київської міської ради від
14.07.2016 № 707/707 "Про порядок денний пленарного засідання

І сесії Київської міської ради VIII скликання 14.07.2016"
Рішення Київської міської ради № 768/768 від 21 липня 2016 року

Київська міська рада 
ВИРІШИЛА:

Внести�до�поряд���денно�о�пленарно�о

засідання�І�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ради�VIII

с�ли�ання�22.07.2016�та�і�питання:

1.�Про�Про�рам��форм�вання�подат�ової

��льт�ри���місті�Києві�на�2016-2018�ро�и.

2.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�22��р�дня�2015�ро���№60/60

"Про�Про�рам��е�ономічно�о�і�соціально�о

розвит���м.�Києва�на�2016�рі�".

3.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�22��р�дня�2015�ро���№�61/61

"Про�бюджет�міста�Києва�на�2016�рі�".

Київський міський голова
В. Кличко

Про порядок денний пленарного засідання І сесії Київської
міської ради VIII скликання 22.07.2016

Рішення Київської міської ради № 846/846 від 22 липня 2016 року
Враховуючи подання постійних комісій Київської міської ради, Президії Київської міської ради, Київська

міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Створити�тимчасов���онтрольн���омісію

Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�перевір�и

діяльності�автозаправних�станцій�(в�том��числі

�азових),�нафтосховищ�(терміналів)�на�території

міста�Києва�(далі�-�тимчасова��онтрольна��омісія).

2.�Обрати�персональний�с�лад�тимчасової

�онтрольної��омісії:��олова�тимчасової��онтрольної

�омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�-�Васильч���Вадим

Васильович,�деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

члени�тимчасової��онтрольної��омісії:

-�Харч���Сер�ій�Васильович,�деп�тат�Київсь�ої

місь�ої�ради;

-�Конобас�Ма�сим�Петрович,�деп�тат�Київсь�ої

місь�ої�ради;

-�Кривор�ч�о�Тарас�Гри�орович,�деп�тат

Київсь�ої�місь�ої�ради;

-�Сторож���Вадим�Павлович,�деп�тат�Київсь�ої

місь�ої�ради;

-�Терентьєв�Михайло�Оле�сандрович,�деп�тат

Київсь�ої�місь�ої�ради;

-�Попов�Денис�В’ячеславович,�деп�тат�Київсь�ої

місь�ої�ради;

-�Бродсь�ий�Оле�сандр�Я�ович,�деп�тат

Київсь�ої�місь�ої�ради;

-�Нові�ов�Оле�сій�Оле�сандрович,�деп�тат

Київсь�ої�місь�ої�ради;

-�Картавий�Іван�Леонідович,�деп�тат�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради;

-�Галайч���І�ор�Васильович,�деп�тат�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради;

-�Г�манен�о�Валерій�Леонідович,�деп�тат�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради;

-�Андреєв�Андрій�Сер�ійович,�деп�тат�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради;

-�Діден�о�Ярослав�Оле�сандрович,�деп�тат

Київсь�ої�місь�ої�ради.

3.�Основними�завданнями�тимчасової��он-

трольної��омісії�визначити:

3.1.�Перевір�а�діяльності�автозаправних�стан-

цій�та��азових�автозаправних�станцій,�нафто-

сховищ�(терміналів)�на�території�міста�Києва

на�предмет�відповідності�їх�діяльності�вимо-

�ам�за�онодавства�та�інтересам�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва.

Про створення тимчасової контрольної комісії Київської міської
ради з питань перевірки діяльності автозаправних станцій 

(в тому числі газових), нафтосховищ (терміналів) 
на території міста Києва

Рішення Київської міської ради № 576/576 від 7 липня 2016 року
Відповідно до статті 48 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 8 Регламенту Київської

міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 12.11.2014 № 351/351, з метою захисту
населення від наслідків техногенної катастрофи та недопущення порушення норм чинного законодавства
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

3.2.�вивчення�питання�щодо�можливості�при-

ведення�та�их�об’є�тів���відповідність�до�норм

чинно�о�за�онодавства�або�їх�демонтаж�.

3.3.�вивчення�питання�щодо�приведення�від-

носин���сфері�діяльності�автозавправних�стан-

цій,��азових�автозаправних�станцій�та�нафто-

сховищ�(терміналів)�на�території�міста�Києва��

відповідність�до�норм�чинно�о�за�онодавства.

4.�Для�ви�онання�по�ладених�на��омісію�завдань

тимчасова��онтрольна��омісія�має�право���10-ден-

ний�термін�отрим�вати�від�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації),�йо�о�стр��т�рних�підрозділів�та��о-

м�нальних�підприємств�до��менти,�необхідні�для

ви�онання�по�ладених�на��омісію�завдань,�а�та�ож

засл�хов�вати�необхідн��інформацію.

5.�Визначити�термін�діяльності�тимчасової��он-

трольної��омісії —�шість�місяців�з�дати�прийнят-

тя�цьо�о�рішення.

6.�Попередній�звіт�тимчасової��онтрольної

�омісії�про�ви�онан��робот��та�пропозиції�за-

сл�хати�на�пленарном��засіданні�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�не�пізніше�місячно�о�термін��з�дня

прийняття�цьо�о�рішення.

7.�Правове,�матеріально-технічне,�інформа-

ційне�та�ор�анізаційне�забезпечення�роботи

тимчасової��онтрольної��омісії�по�ласти�на�се�-

ретаріат�Київсь�ої�місь�ої�ради.

8.�Оприлюднити�це�рішення�в��азеті�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

9.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

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

ради�з�питань�ре�ламент��та�деп�татсь�ої�ети�и.

Київський міський голова
В. Кличко

1.�Затвердити�технічн��до��ментацію�із�зем-

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

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

�ромадянин��Камінсь�ом��Володимир��Михай-

лович��для�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,

�осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Стра-

тонавтів,�20���Святошинсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�(�ате�орія�земель —�землі�житлової�та��ро-

мадсь�ої�заб�дови,�справа�№�П-9261).

2.�Передати��ромадянин��Камінсь�ом��Воло-

димир��Михайлович����приватн��власність�зе-

мельн��ділян���площею�0,0453��а�(�адастровий

номер�8000000000:75:196:0047)�із�земель��о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва�для�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��ос-

подарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Стратона-

втів,�20���Святошинсь�ом��районі�м.�Києва.

3.�Громадянин��Камінсь�ом��Володимир�

Михайлович�:

3.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�а�земель-

ної�ділян�и�відповідно�до�статті�91�Земельно-

�о��оде�с��У�раїни.

3.2.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

3.3.�У�разі�необхідності�проведення�ре�онстр��-

ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання�оформлен-

ня�дозвільної�та�прое�тно-�ошторисної�до��-

ментації�виріш�вати�в�поряд��,�визначеном�

за�онодавством�У�раїни.

3.4.�Питання�пайової��часті�та���ладення

з�Департаментом�е�ономі�и�та� інвестицій

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

до�овор��про�пайов���часть�виріш�вати�в

поряд���та�випад�ах,�встановлених�за�оно-

давством.

3.5.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

3.6.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�власності�на�земельн��ділян�����по-

ряд��,�встановленом��За�оном�У�раїни�«Про

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власни�а�земельної�ділян�и,

що�право�власності�на�земельн��ділян���може

б�ти�припинено���випад�ах,�передбачених�стат-

тями�140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянину Камінському
Володимиру Михайловичу для обслуговування жилого будинку,

господарських будівель і споруд на вул. Стратонавтів, 20 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 418/418 від 30 червня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «Прикінце(

ві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про вне(
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділян(
ки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�технічн��до��ментацію�із�зем-

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

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

�ромадянин��Ко�шоров��І�орю�Геннадійович�

для�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��оспо-

дарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Кіровсь�ій,

19���Святошинсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�о-

рія�земель —�землі�житлової�та��ромадсь�ої

заб�дови,�справа�П-9338).

2.�Передати��ромадянин��Ко�шоров��І�орю

Геннадійович����приватн��власність�земельн�

ділян���площею�0,0506��а�(�адастровий�номер

8000000000:75:245:0019)�із�земель��ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва�для�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��ос-

подарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Кіров-

сь�ій,�19���Святошинсь�ом��районі�м.�Києва.

3.�Ко�шоров��І�орю�Геннадійович�:

3.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�а�земельної�ділян-

�и�відповідно�до�статті�91�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

3.2.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

3.3.�У�разі�необхідності�проведення�ре�онстр��-

ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання�оформлен-

ня�дозвільної�та�прое�тно-�ошторисної�до��-

ментації�виріш�вати�в�поряд��,�визначеном�

за�онодавством�У�раїни.

3.4.�Питання�пайової��часті�та���ладення�з�Депар-

таментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан�

Про приватизацію земельної ділянки громадянину Кокшорову
Ігорю Геннадійовичу для обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Кіровській, 19 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 419/419 від 30 червня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «При(

кінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», вра(
ховуючи пункт 4.5. рішення Київської міської ради від 01.11.2012 № 450/8734 «Про приватизацію земельних
ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд у Святошин(
ському районі м. Києва» та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж зе(
мельної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
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Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації)�до�овор��про�пайов���часть�виріш�вати�в�по-

ряд���та�випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

3.5.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

3.6.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�власності�на�земельн��ділян�����по-

ряд��,�встановленом��За�оном�У�раїни�«Про

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власни�а�земельної�ділян�и,

що�право�власності�на�земельн��ділян���може

б�ти�припинено���випад�ах,�передбачених�стат-

тями�140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення�по-

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

з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та�земле�о-

рист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

1.�Затвердити�технічн��до��ментацію�із�зем-

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

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

�ромадянці�Дацен�о�Ользі�Гри�орівні�для�обсл�-

�ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�-

дівель�і�спор�д�на�в�л.�Го�оля,�11-а���Дарниць-

�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія�земель —�зем-

лі�житлової�та��ромадсь�ої�заб�дови,�справа

№�П-9187).

2.�Передати��ромадянці�Дацен�о�Ользі�Гри-

�орівні���приватн��власність�земельн��ділян��

площею� 0,1000� �а� (�адастровий� номер

8000000000:90:030:0082)�із�земель��ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва�для�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��ос-

подарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Го�оля,

11-а���Дарниць�ом��районі�м.�Києва.

3.�Громадянці�Дацен�о�Ользі�Гри�орівні:

3.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�а�земель-

ної�ділян�и�відповідно�до�статті�91�Земельно-

�о��оде�с��У�раїни.

3.2.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

3.3.�У�разі�необхідності�проведення�ре�онстр��-

ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання�оформлен-

ня�дозвільної�та�прое�тно-�ошторисної�до��-

ментації�виріш�вати�в�поряд��,�визначеном�

за�онодавством�У�раїни.

3.4.�Питання�пайової��часті�та���ладення�з

Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�ово-

р��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд���та

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

3.5.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

3.6.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�власності�на�земельн��ділян�����по-

ряд��,�встановленом��За�оном�У�раїни�«Про

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власни�а�земельної�ділян�и,

що�право�власності�на�земельн��ділян���може

б�ти�припинено���випад�ах,�передбачених�стат-

тями�140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію громадянці Даценко Ользі Григорівні 
земельної ділянки для обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Гоголя, 11(а 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 420/420 від 30 червня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «При(

кінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділян(
ки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�технічн��до��ментацію�із�зем-

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

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

�ромадянин��М�зиці�Михайл��Ми�олайович�

для�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��оспо-

дарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Крилова,�

2-б���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія

земель —�землі�житлової�та��ромадсь�ої�заб�-

дови,�справа�№-8862).

2.�Передати��ромадянин��М�зиці�Михайл�

Ми�олайович����приватн��власність�земельн�

ділян���площею�0,0968��а�(�адастровий�номер

8000000000:90:028:0170)�із�земель��ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва�для�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��ос-

подарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Крилова,

2-б���Дарниць�ом��районі�м.�Києва.

3.�Громадянин��М�зиці�Михайл��Ми�олайович�:

3.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�а�земель-

ної�ділян�и�відповідно�до�статті�91�Земельно-

�о��оде�с��У�раїни.

3.2.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

3.3.�У�разі�необхідності�проведення�ре�онстр��-

ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання�оформлен-

ня�дозвільної�та�прое�тно-�ошторисної�до��-

ментації�виріш�вати�в�поряд��,�визначеном�

за�онодавством�У�раїни.

3.4.�Питання�пайової��часті�та���ладення�з

Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�ово-

р��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд���та

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

3.5.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

3.6.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�власності�на�земельн��ділян�����по-

ряд��,�встановленом��За�оном�У�раїни�«Про

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власни�а�земельної�ділян�и,

що�право�власності�на�земельн��ділян���може

б�ти�припинено���випад�ах,�передбачених�стат-

тями�140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про приватизацію громадянину Музиці Михайлу Миколайовичу
земельної ділянки для обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Крилова, 2(6 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 421/421 від 30 червня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «Прикінцеві та

перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пункту 34
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши технічну доку(
ментацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�технічн��до��ментацію�із�зем-

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

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

�ромадянці�Терені�Ірині�Ми�олаївні�для�обсл�-

�ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�-

дівель�і�спор�д���пров.�Шевчен�а,�8���Дарниць-

�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія�земель —�зем-

лі�житлової�та��ромадсь�ої�заб�дови,�справа

№�П-9239).

2.�Передати��ромадянці�Терені�Ірині�Ми-

�олаївні���приватн��власність�земельн��ді-

лян���площею�0,1000��а�(�адастровий�но-

мер�8000000000:90:033:0122)�із�земель��о-

м�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва�для�обсл��ов�вання�жило�о

б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д��

пров.�Шевчен�а,�8���Дарниць�ом��районі�

м.�Києва.

3.�Громадянці�Терені�Ірині�Ми�олаївні:

3.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�а�земель-

ної�ділян�и�відповідно�до�статті�91�Земельно-

�о��оде�с��У�раїни.

3.2.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

3.3.�У�разі�необхідності�проведення�ре�онстр��-

ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання�оформлен-

ня�дозвільної�та�прое�тно-�ошторисної�до��-

ментації�виріш�вати�в�поряд��,�визначеном�

за�онодавством�У�раїни.

3.4.�Питання�пайової��часті�та���ладення�з

Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�ово-

р��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд���та

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

3.5.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

3.6.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�власності�на�земельн��ділян�����по-

ряд��,�встановленом��За�оном�У�раїни�«Про

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власни�а�земельної�ділян�и,

що�право�власності�на�земельн��ділян���може

б�ти�припинено���випад�ах,�передбачених�стат-

тями�140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про приватизацію громадянці 
Терені Ірині Миколаївні 

земельної ділянки 
для обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель 
і споруд у пров. Шевченка, 8 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 422/422 від 30 червня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «Прикін(
цеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділян(
ки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�технічн��до��ментацію�із�зем-

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

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

�ромадянин��Поліщ����Володимир��Іль�ович�

для�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��оспо-

дарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�В�ли�овій,

53���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія�зе-

мель —�землі�житлової�та��ромадсь�ої�заб�-

дови,�справа�№�П-9314).

2.�Передати��ромадянин��Поліщ����Володи-

мир��Іль�ович����приватн��власність�земель-

н��ділян���площею�0,1000��а�(�адастровий�но-

мер�8000000000:90:264:0081)�із�земель��ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва�для�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,

�осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�В�ли-

�овій,�53���Дарниць�ом��районі�м.�Києва.

3.�Громадянин��Поліщ����Володимир��Іль-

�ович�:

3.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�а�земель-

ної�ділян�и�відповідно�до�статті�91�Земельно-

�о��оде�с��У�раїни.

3.2.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

3.3.�У�разі�необхідності�проведення�ре�онстр��-

ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання�оформлен-

ня�дозвільної�та�прое�тно-�ошторисної�до��-

ментації�виріш�вати�в�поряд��,�визначеном�

за�онодавством�У�раїни.

3.4.�Питання�пайової��часті�та���ладення

з�Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви-

�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до-

�овор��про�пайов���часть�виріш�вати�в�по-

ряд���та�випад�ах,�встановлених�за�онодав-

ством.

3.5.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

3.6.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�власності�на�земельн��ділян�����по-

ряд��,�встановленом��За�оном�У�раїни�«Про

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власни�а�земельної�ділян�и,

що�право�власності�на�земельн��ділян���може

б�ти�припинено���випад�ах,�передбачених�стат-

тями�140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про приватизацію земельної 
ділянки громадянину 

Поліщуку Володимиру Ільковичу 
для обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд 
на вул. Вуликовій, 53 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 423/423 від 30 червня 2016 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118. 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «При(
кінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділян(
ки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
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1.�Затвердити�технічн��до��ментацію�із�зем-

ле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)

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

�ромадянин��Солов’ян��Дмитр��Семенович�

для�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��оспо-

дарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Польовій,

36-б���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�(�ате�о-

рія�земель —�землі�житлової�та��ромадсь�ої

заб�дови,�справа�№П-9216).

2.�Передати��ромадянин��Солов’ян��Дмитр�

Семенович����приватн��власність�земельн��ді-

лян���площею�0,1000��а�(�адастровий�номер

8000000000:90:231:0066)�із�земель��ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва�для�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��ос-

подарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Польо-

вій,�36-б���Дарниць�ом��районі�м.�Києва.

3.�Громадянин��Солов’ян��Дмитр��Семенович�:

3.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�а�земель-

ної�ділян�и�відповідно�до�статті�91�Земельно-

�о��оде�с��У�раїни.

3.2.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

3.3.�У�разі�необхідності�проведення�ре�онстр��-

ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання�оформлен-

ня�дозвільної�та�прое�тно-�ошторисної�до��-

ментації�виріш�вати�в�поряд��,�визначеном�

за�онодавством�У�раїни.

3.4.�Питання�пайової��часті�та���ладення�з

Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�ово-

р��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд���та

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

3.5.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

3.6.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�власності�на�земельн��ділян�����по-

ряд��,�встановленом��За�оном�У�раїни�«Про

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

ме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�власни�а�земельної�ділян�и,

що�право�власності�на�земельн��ділян���може

б�ти�припинено���випад�ах,�передбачених�стат-

тями�140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про приватизацію громадянину 
Солов’яну Дмитру Семеновичу земельної 

ділянки для обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель 

і споруд на вул. Польовій, 36(б 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 424/424 від 30 червня 2016 року
Відповідно до статей 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «Прикінце(

ві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про вне(
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділян(
ки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Дозволити�створити�ор�ан�самоор�аніза-

ції�населення�та�визначити�йо�о�назв� —�«Б�-

дин�овий��омітет�«Пров�ло��Вино�радний,

1/11».

2.�Визначити,�що�ор�ан�самоор�анізації�на-

селення�«Б�дин�овий��омітет�«Пров�ло��Ви-

но�радний,�1/11»�діє�в�межах�території�б�дин-

���№ 1/11���пров�л���Вино�радном����Печер-

сь�ом��районі�м.�Києва.

На�території�діяльності�ор�ан��самоор�ані-

зації�населення�«Б�дин�овий��омітет�«Пров�ло�

Вино�радний,�1/11»�меш�ає�на�за�онних�підста-

вах�(зареєстровано�за�місцем�проживання)�147

жителів,���том��числі�135�жителів,�я�і�мали�пра-

во��олос��станом�на�29.02.2016.

3.�Основними�напрямами�діяльності�ор�ан�

самоор�анізації�населення�«Б�дин�овий��омі-

тет�«Пров�ло��Вино�радний,�1/11»���Печер-

сь�ом��районі�м.�Києва�є:

3.1.�Створення��мов�для��часті�жителів���ви-

рішенні�питань�місцево�о�значення�в�межах

Констит�ції�і�за�онів�У�раїни.

3.2.�Задоволення�соціальних,���льт�рних,�по-

б�тових�та�інших�потреб�жителів�шляхом�спри-

яння���наданні�їм�відповідних�посл��.

3.3.�Участь���реалізації�соціально-е�ономіч-

но�о�та���льт�рно�о�розвит���території�діяль-

ності�ор�ан��самоор�анізації�населення,�інших

місцевих�про�рам.

4.�Надати�ор�ан��самоор�анізації�населення

«Б�дин�овий��омітет�«Пров�ло��Вино�радний,

1/11»�в�межах�території�йо�о�діяльності�та�і

власні�повноваження:

4.1.�Представляти�разом�з�деп�татами�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�інтереси�жителів���Київсь�ій

місь�ій�раді,�місцевих�ор�анах�ви�онавчої�вла-

ди.

4.2.�Сприяти�додержанню�Констит�ції�та�за-

�онів�У�раїни,�реалізації�а�тів�Президента�У�ра-

їни�та�ор�анів�ви�онавчої�влади,�рішень�Київсь�ої

місь�ої�ради,�розпоряджень�її�ви�онавчо�о�ор-

�ан��та�розпоряджень�Київсь�о�о�місь�о�о��о-

лови.

4.3.�Вносити���встановленом��поряд���про-

позиції�до�прое�тів�про�рами�соціально-е�о-

номічно�о�і���льт�рно�о�розвит��,�бюджет��міс-

та�Києва.

4.4.�Ор�анізов�вати�на�добровільних�заса-

дах��часть�населення���заходах�щодо�охоро-

ни�нав�олишньо�о�природно�о�середовища,

проведенні�робіт�з�бла�о�строю,�озеленення

та��тримання�в�належном��стані�приб�дин�о-

вої�території,�обладнанні�дитячих�і�спортивних

майданчи�ів,��імнат�дитячої�творчості,��л�бів

за�інтересами�тощо.

4.5.�Ор�анізов�вати�на�добровільних�заса-

дах��часть�населення���заходах�щодо�ремон-

т��приміщень�за�ально�о��орист�вання�із�до-

триманням�встановлено�о�за�онодавством�по-

ряд���проведення�та�их�робіт.

4.6.�Здійснювати��онтроль�за�я�істю�надан-

ня��ромадянам,�я�і�меш�ають���житловом��б�-

дин���на�території�діяльності�ор�ан��самоор-

�анізації�населення,�житлово-�ом�нальних�по-

сл���та�за�я�істю�проведених���житловом��б�-

дин���ремонтних�робіт.

Про надання дозволу на створення 
органу самоорганізації 

населення «Будинковий комітет 
«Провулок Виноградний, 1/11» 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 570/570 від 07 липня 2016 року
Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра(

їні», статей 3, 8, 9, 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», рішення Київської міської ра(
ди від 26.09.2002 № 10/170 «Про органи самоорганізації населення в м. Києві», враховуючи заяву ініціативної
групи про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення від 10.03.2016 № 08/КО(2825, про(
токол зборів жителів за місцем проживання по ініціюванню створення органу самоорганізації населення від
29.02.2016 та список учасників зборів жителів за місцем проживання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

4.7.�Надавати�допомо���навчальним�за�ла-

дам,�за�ладам�та�ор�анізаціям���льт�ри,�фі-

зичної���льт�ри�і�спорт����проведенні���льт�р-

но-освітньої,�спортивно-оздоровчої�та�вихов-

ної�роботи�серед�населення,�розвит���х�дож-

ньої�творчості,�фізичної���льт�ри�і�спорт�;�спри-

яти�збереженню���льт�рної�спадщини,�тради-

цій�народної���льт�ри,�охороні�пам’ято��історії

та���льт�ри,�впровадженню�в�поб�т�нових�об-

рядів.

4.8.�Ор�анізов�вати�допомо����ромадянам

похило�о�ві��,�інвалідам,�сім’ям�за�иблих�воїнів,

партизанів�та�війсь�овосл�жбовців,�малоза-

безпеченим�та�ба�атодітним�сім’ям,�а�та�ож

самотнім��ромадянам,�дітям-сиротам�та�дітям,

позбавленим�бать�івсь�о�о�пі�л�вання,�вноси-

ти�пропозиції�з�цих�питань�до�Київсь�ої�місь�ої

ради.

4.9.�Надавати�необхідн��допомо���ор�а-

нам�пожежно�о�на�ляд��в�здійсненні�ними

протипожежних�заходів,�ор�анізов�вати�ви-

вчення�населенням�правил�пожежної�безпе-

�и,�брати��часть���здійсненні��ромадсь�о�о

�онтролю�за�додержанням�вимо��пожежної

безпе�и.

4.10.�Сприяти�відповідно�до�за�онодавства

правоохоронним�ор�анам���забезпеченні�охо-

рони��ромадсь�о�о�поряд��.

4.11.�Роз�лядати�звернення��ромадян,�вес-

ти�прийом��ромадян.

4.12.�Вести�облі���ромадян�за�ві�ом,�місцем

роботи�чи�навчання,�я�і�меш�ають���межах�те-

риторії�діяльності�ор�ан��самоор�анізації�на-

селення.

4.13.�Сприяти�деп�татам�Київсь�ої�місь�ої

ради�в�ор�анізації�з�стрічей�з�виборцями,�при-

йом���ромадян�і�проведенні�іншої�роботи�з

меш�анцями.

4.14.�Інформ�вати��ромадян�про�діяльність

ор�ан��самоор�анізації�населення,�ор�анізов�-

вати�об�оворення�прое�тів�йо�о�рішень�з�най-

важливіших�питань.

5.�Ор�ан�самоор�анізації�населення�«Б�дин-

�овий��омітет�«Пров�ло��Вино�радний,�1/11»

наб�ває�власних�повноважень�після�йо�о�ле-

�алізації���ви�онавчом��ор�ані�Київсь�ої�місь�ої

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

ції)�в�поряд��,�встановленом��статтею�13�За-

�он��У�раїни�«Про�ор�ани�самоор�анізації�на-

селення».

6.�Ор�ан��самоор�анізації�населення�«Б�дин-

�овий��омітет�«Пров�ло��Вино�радний,�1/11»

в�місячний�термін�після�ле�алізації�направити

до�се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради��опії�та-

�их�реєстраційних�до��ментів:�положення�про

ор�ан�самоор�анізації�населення,�свідоцтва

про�реєстрацію���ви�онавчом��ор�ані�Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�ад-

міністрації),�спис���персонально�о�с�лад��чле-

нів�ор�ан��самоор�анізації�населення.�У�разі

ле�алізації�шляхом�державної�реєстрації —�сві-

доцтва�про�державн��реєстрацію,�довід�и�про

ідентифі�аційний��од�(ЄДРПОУ).

7.�Контроль�за�фінансовою�діяльністю�ор�а-

н��самоор�анізації�населення�«Б�дин�овий��о-

мітет�«Пров�ло��Вино�радний,�1/11»���межах�сво-

їх�повноважень�здійснюють�Київсь�а�місь�а�ра-

да�та�ви�онавчий�ор�ан�Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�а�місь�а�державна�адміністрація).

8.�Це�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�офіцій-

но�оприлюднити�в��азеті�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�«Хрещати�».

9.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

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

ради�з�питань�місцево�о�самовряд�вання,�ре-

�іональних�та�міжнародних�зв’яз�ів.

Київський міський голова 
В. Кличко

1.�Прийняти�за�основ��прое�т�рішення�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�«Про�затвердження�обов’яз-

�ово�о�перелі���інформації�для�п�блі�ації�на

офіційном��веб-сайті�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації)�та�на�офіційних�веб-сайтах

с�б’є�тів��осподарювання��ом�нальної�влас-

ності�міста�Києва».

2.�Постійним��омісіям�Київсь�ої�місь�ої�ради�з

питань�власності,�з�питань�бюджет��та�соціаль-

но-е�ономічно�о�розвит���та�з�питань���льт�ри

та�інформаційної�політи�и�доопрацювати�зазна-

чений�прое�т�рішення�та�винести�йо�о�на�роз�ляд

пленарно�о�засідання�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ради.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про прийняття за основу 
проекту рішення Київської міської 

ради «Про затвердження обов’язкового 
переліку інформації для публікації 

на офіційному веб(сайті 
виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

та на офіційних веб(сайтах суб’єктів 
господарювання комунальної 

власності міста Києва»
Рішення Київської міської ради № 567/567 від 07 липня 2016 року

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частин тринадцятої та
чотирнадцятої статті 28 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ра(
ди від 12.11.2014 № 351/351, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Ви�лючити�позицію�41�додат�а�до�рішен-

ня�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�02�червня�2015

ро���№ 594/1458�«Про�передач��в�оренд��без

проведення��он��рс��нежитлових�приміщень

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

ди�міста�Києва».

Київський міський голова 
В. Кличко

Про внесення змін 
до додатка до рішення 
Київської міської ради 

від 02 червня 2015 року № 594/1458 
«Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових 

приміщень комунальної 
власності територіальної громади міста Києва»
Рішення Київської міської ради № 591/591 від 07 липня 2016 року

Відповідно до статей 760(763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ(
ської міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280, враховуючи звернення члена Національної спілки ху(
дожників України Адамовича Д. Р. від 03 лютого 2016 року, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
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Про затвердження Програми використання та охорони земель
міста Києва на 2016 —2020 роки

Рішення Київської міської ради № 729/729 від 14 липня 2016 року
Відповідно до статгі 178 Земельного кодексу України, статті 16 Закону України «Про землеустрій», рішен$

ня Київської міської ради від 29.10.2009 № 520/2589 «Про Порядок розроблення, затвердження та виконан$
ня міських цільових програм в місті Києві», з метою забезпечення планування використання та охорони зе$
мельних ресурсів у місті Києві протягом 2016 — 2020 років Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�Прорам��ви�ористання�та

охорони�земель�міста�Києва�на�2016 —�2020�ро-

�и�(далі —�Прорама)�зідно�з�додат�ом�до�цьо-

о�рішення.

2.�Встановити,�що�відповідальним�за�ви�о-

нання�та�оловним�розпорядни�ом��оштів�з�ре-

алізації�Прорами�є�Департамент�земельних

рес�рсів�ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції).

3.�Заходи�щодо�реалізації�Прорами�ви�о-

н�ються�в�межах�обсяів,�передбачених���бю-

джеті�м.�Києва�на�відповідний�рі�.

4.�Департамент��земельних�рес�рсів�ви�онав-

чоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�звіт�вати�про

хід�ви�онання�Прорами.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьоо�рішення

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

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

земле�орист�вання.�

6.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення���а-

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

7.�Це�рішення�наб�ває�чинності�з�дня�йоо

офіційноо�оприлюднення.
Київський міський голова 

В. Кличко

Додато��

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�14.07.2016�№ 729/729

ПРОГРАМА 
ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ МІСТА КИЄВА НА 2016$2020 РОКИ

Розділи�Прорами:

Паспорт�Прорами�ви�ористання�та�охорони�земель�міста�Києва�на�2016 —�2020�ро�и.

1.�Визначення�проблем,�на�розв’язання�я�их�спрямована�Прорама.

2.�Визначення�мети�Прорами.

3.�Обґр�нт�вання�шляхів�і�засобів�розв’язання�проблем,�обсяів�та�джерел�фінанс�вання,

стро�ів�ви�онання�Прорами.

4.�Напрями�діяльності,�перелі��завдань�і�заходів�Прорами�та�рез�льтативні�по�азни�и.

5.�Координація�та��онтроль�за�ходом�ви�онання�Прорами.

ПАСПОРТ

Про�рами	ви�ористання	та	охорони	земель	міста	Києва	на	2016-2020	ро�и

1. Ініціатор
розроблення
Програми

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

2. Підстава для
розроблення
Програми

Стаття 178 Земельного кодексу України

3. Дата, номер і назва
розпорядчого
документа органу
виконавчої влади
про розроблення
Програми

Пункт 2 протоколу доручень №25, напрацьований під час наради у першого
заступника голови Київської міської державної адміністрації 28.07.2015

4. Розробник
Програми

Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"

5. Співрозробники
Програми

6. Замовник
(відповідальний
виконавець)
Програми

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

7. Учасники (співвико-
навці) Програми

8. Строк виконання
Програми

2016-2020 роки

9. Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для
реалізації Програми

Всього,
тис.грн

у тому числі за роками

2016 2017 2018 2019 2020

9.1. Всього 184850 38350 43200 37600 . 34200 31500

9.2. кошти бюджету 
м. Києва

129850 29350 32200 26600 23200 18500

9.3. кошти інших джерел 55000 9000 11000 11000 11000 13000

1.�ВИЗНАЧЕННЯ�ПРОБЛЕМ,�НА�РОЗВ’ЯЗАННЯ�ЯКИХ�СПРЯМОВАНА�ПРОГРАМА

1.1.	Форм�вання	земель	�ом�нальної	власності

Констит�цією�У�раїни�(стаття�13)�визначено,�що�земля,�інші�природні�рес�рси�держави,�я�і

переб�вають���межах�території�У�раїни,�є�об’є�тами�права�власності�У�раїнсь�оо�народ�.�Від

імені�У�раїнсь�оо�народ��права�власни�а�здійснюють�орани�державної�влади�та�орани�міс-

цевоо�самовряд�вання.

При�цьом��земля�є�матеріальною�і�фінансовою�основою�саме�місцевоо�самовряд�вання.

З�1�січня�2013�ро���набрав�чинності�За�он�У�раїни�«Про�внесення�змін�до�дея�их�за�онодав-

чих�а�тів�У�раїни�щодо�розмеж�вання�земель�державної�та��ом�нальної�власності»�від�6�верес-

ня�2012�ро���№ 5245-VI.

Цим�За�оном�внесено�с�ттєві�зміни�до�с�лад��земель�державної�та��ом�нальної�власності,�по-

ряд���передачі�земель�державної�власності����ом�нальн��власність,�а�та�ож�земель��ом�наль-

ної�власності���державн��власність,�повноважень�відповідних�оранів�щодо�передачі,�розмеж�-

вання,�державної�реєстрації�права�державної�та��ом�нальної�власності�на�землю.

З�дня�набрання�чинності�цим�За�оном�землі�державної�та��ом�нальної�власності�в�У�раїні�ви-

знано�розмежованими.

За�оном�У�раїни�від�14�травня�2013�ро���«Про�внесення�змін�до�дея�их�за�онів�У�раїни�що-

до�вдос�оналення�поряд���державної�реєстрації�речових�прав�на�земельні�ділян�и�державної

та��ом�нальної�власності���зв’яз���з�їх�розмеж�ванням»�б�ло�внесено�зміни�до�за�онів�«Про

державн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�хоме�майно�та�їх�обтяжень»,�«Про�внесення�змін�до

дея�их�за�онодавчих�а�тів�У�раїни�щодо�розмеж�вання�земель�державної�та��ом�нальної�влас-

ності»,�«Про�Державний�земельний��адастр»,�зідно�з�я�ими�визначено�особливості�державної

реєстрації�речових�прав�на�земельні�ділян�и�державної�та��ом�нальної�власності.

Державна�реєстрація�права�держави�чи�територіальної�ромади�на�земельні�ділян�и�здій-

снюється�після�затвердження�в�поряд��,�встановленом��Земельним��оде�сом�У�раїни,�до��-

ментації�із�земле�строю,�за�я�ою�здійснено�та�е�форм�вання,�одночасно�із�державною�реєс-

трацією�похідноо�речовоо�права�на�та�і�земельні�ділян�и�(постійне��орист�вання,�оренда,��о-

рист�вання�ч�жою�земельною�ділян�ою�для�сільсь�оосподарсь�их�потреб�(емфітевзис),��о-

рист�вання�ч�жою�земельною�ділян�ою�для�заб�дови —�с�перфіцій,�сервіт�т).

За�станом�на��інець�2014�ро���в�У�раїні�в�державном��земельном���адастрі�зареєстровано

лише�близь�о�3%�від�заальної�площі�земель�населених�п�н�тів�я��землі��ом�нальної�власно-

сті.�Не�набаато��раща�сит�ація�і�по�м.�Києв�.�Землі�державної�та��ом�нальної�власності�пра�-

тично�досі�не�розмежовано,�що��неможливлює�ефе�тивне��правління�місь�им�земле�орист�-

ванням�та�призводить�до�правових��олізій�при�розпорядженні�земельними�ділян�ами.

Ос�іль�и�земельні�ділян�и��ом�нальної�власності,�що�передаються���власність�або�надають-

ся�в��орист�вання�щоро��,�с�ладають�незначн��площ��земель���межах�населених�п�н�тів,�ре-

єстрація�права�територіальних�ромад�на�землю�в�повном��обсязі�потреб�є�десятиліть,�що�є�не-

прийнятним.�Цю�проблем��слід�вирішити�шляхом�внесення�до��адастр��протяом�дії�Прорами

на�підставі�матеріалів�інвентаризації�земель�даних�про�належність�відповідних�земельних�діля-

но��до�земель��ом�нальної�чи�державної�власності.

За�оном�У�раїни�«Про�земле�стрій»�на�сьоодні�запроваджено�можливість�проведення�інвен-

таризації�земель�шляхом�розроб�и�відповідної�технічної�до��ментації�із�земле�строю�щодо�ін-

вентаризації.�Необхідно�ораніз�вати�розроб���та�ої�до��ментації���столиці�У�раїни,�на�підста-

ві�я�ої�здійснити�державн��реєстрацію�земельних�діляно���ом�нальної�власності�на�території

міста.

Врахов�ючи�те,�що�процед�ра�інвентаризації�земель�є�досить�с�ладною,�слід�ви�ористати

інформацію�в�місь�ом��земельном���адастрі�про�межі�земельних�діляно�,�я�і�залишаються�в

�ом�нальній�власності.

1.2.	Удос�оналення	�правління	�	сфері	ви�ористання	та	охорони	земель

У�м.�Києві�розпорядження�землями�відповідно�до�чинноо�за�онодавства�здійснюють�чоти-

ри�орани:

— Київсь�а�місь�а�рада�(землями��ом�нальної�власності);

— ви�онавчий�оран�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�а�місь�а�державна�адміністрація)�(земля-

ми�державної�власності,��рім�земель�сільсь�оосподарсь�оо�призначення);

— Головне��правління�Держео�адастр����м.�Києві�(землями�державної�власності�сільсь�о-

осподарсь�оо�призначення);

— орани�приватизації�(продаж�земель�державної�власності�під�об’є�тами,�я�і�підляають

приватизації).

На�пра�тиці�та�ий�розподіл�повноважень�щодо�здійснення�права�власності�У�раїнсь�оо�на-

род��на�землю�зідно�з�статтею�13�Констит�ції�У�раїни�нівелює�визначальн��роль�земельних

рес�рсів�я��основи�розвит���місцевоо�самовряд�вання.

Кіль�ість�оранів,��повноважених�на�розпорядження�земельними�рес�рсами,�слід��ардиналь-

но�с�оротити,�що�дозволить�значно�спростити�процес�наб�ття�та�реалізації�прав�на�землю.�Роз-

порядження�земельними�рес�рсами�має�здійснюватися�оранами�місцевоо�самовряд�вання�з

додержанням�вимо�Європейсь�ої�хартії�місцевоо�самовряд�вання.�Це�відповідатиме�перед-

баченом��Констит�цією�У�раїни�принцип��фінансової�та�матеріальної�самодостатності�місцево-

о�самовряд�вання.

Територіальні�орани�державної�сл�жби�У�раїни�з�питань�еодезії,��арторафії�та��адастр�,

створеної�нещодавно,�не�повинні�здійснювати�невластивих�ф�н�цій�з�розпорядження�земля-

ми,�зо�рема�в�межах�населених�п�н�тів,�пор�ш�ючи�принципи�повсюдності�місцевоо�самовря-

д�вання.

У�зв’яз���з�цим�пропон�ється�внести�необхідні�зміни�до�чинноо�за�онодавства�щодо�роз-

ширення�повноважень�оранів�місцевоо�самовряд�вання�по�розпорядженню��сіма�землями�в

межах�населених�п�н�тів.

1.3.	Основні	проблеми	земле�строю:	встановлення	меж	міста;	інвентаризація	зе-

мель;	земельно-�осподарсь�ий	�стрій	території;	�дос�оналення	поряд��	наб�ття	пра-

ва	на	землю

Найострішими�невирішеними�проблемами�в�місті�Києві�залишаються:

— встановлення�меж�міста;

— проведення�робіт�з�інвентаризації�земель;

— встановлення�меж�діляно��житлової�заб�дови;

— розроб�а�план��земельно-осподарсь�оо��строю�території�міста;

—�визначення�та�відведення�земельних�діляно��на�о�олицях�міста�або�в�примісь�ій�зоні�для

б�дівництва�соціально�необхідних�об’є�тів:��ладовищ,�сміттєсорт�вальних�станцій,�інших�об’-

є�тів�місь�оо�осподарства;

— виявлення�та�повернення�самовільно�зайнятих�земельних�діляно��і�приведення�їх���стан,

придатний�для�подальшоо�ви�ористання;

— впровадження�механізмів�диференційованоо�підход��до�плати�за�землю�в�залежності�від

ефе�тивності�ви�ористання�території;

— впровадження�е�ономічних�механізмів,�що�стим�люють�юридичних�та�фізичних�осіб —

власни�ів�б�дівель�та�спор�д,�що�вед�ть�підприємниць���діяльність,���ладати�доовори�орен-

ди�земельних�діляно��або�ви��пов�вати�земельні�ділян�и�несільсь�оосподарсь�оо�призна-

чення.

Концепцією�реформ�вання�місцевоо�самовряд�вання�та�територіальної�оранізації�влади�в

У�раїні,�схваленою�розпорядженням�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�1��вітня�2014�ро���№ 333,�пе-

редбачено�«визначення�чіт�их�меж��ожної�адміністративно-територіальної�одиниці,�забезпе-

чення�повсюдної�юрисди�ції�оранів�місцевоо�самовряд�вання�на�території�відповідної�адмініс-

тративно-територіальної�одиниці�та�надання�територіальним�ромадам�права�розпоряджатися

земельними�рес�рсами�в�межах�своєї�території».

Раніше�розроблений�Прое�т�земле�строю�щодо�встановлення�та�зміни�меж�міста�Києва�в

зв’яз���зі�змінами���за�онодавстві�потреб�є�перероблення.

Земле�стрій,�зо�рема�проведення�робіт�з�інвентаризації�земель,�земельно-осподарсь�оо

�строю�територій,�спрямов�ватиметься�на�виявлення�фа�тичних�земле�орист�вачів�для�тоо,�щоб

сформ�вати�земельні�ділян�и,�зареєстр�вати�їх���державном��земельном���адастрі�я��землі��о-

м�нальної�власності,�визначити�наявність�чи�відс�тність�оформлених�прав�на��орист�вання�зем-

лею�та�відповідність�цільовоо�призначення�земельних�діляно��фа�тичном��їх�ви�ористанню.

В�азане�с�ттєво�збільшить�надходження�до�місь�оо�бюджет�.

Зміни���земельном��за�онодавстві,�прийняті�за�останні�два�ро�и,��с�ладнили�порядо��наб�т-

тя�прав�на�землю.�Необхідно�внести�зміни���порядо��передачі�(надання)�земельних�діляно���

�орист�вання�або���власність�із�земель��ом�нальної�власності�в�місті�Києві.�Слід�при�цьом��пе-

редбачити�можливість�оформлення�прав�на�землю�за�матеріалами�раніше�проведеної�інвента-
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ризації�земель,�інформація�про�я���є�в�місь�ом��земельном���адастрі,�без�розроб�и�прое�тів

відведення�діляно��за��мови,�що�фа�тичне�ви�ористання�земельної�ділян�и�відповідає�її�цільо-

вом��призначенню,�а�площа�не�змінилася.

1.4.	Ефе�тивність	ви�ористання	місь�их	земель

Я��відомо,�з�почат���2013�ро��,�із�наб�ттям�чинності�змін�до�за�онодавства���сфері�ведення

державноо�земельноо��адастр��та�державної�реєстрації�прав�на�земельні�ділян�и,�орани

місцевоо�самовряд�вання�позбавлено�частини�ф�н�цій���сфері�земельних�відносин,�необхід-

них�для�їх�ефе�тивноо�ре�лювання.�Зо�рема�це�стос�ється�облі���земель�територіальних�ро-

мад,��онтролю�за�ви�ористанням�та�охороною�земель,�реєстрації�земельних�діляно�,�орендних

відносин.�В�азане�неативно�позначилось�на�ефе�тивності�земле�орист�вання,��ерованості

процес��надходження��оштів�з�плати�за�землю.

До�цьоо�час��низь�ою�залишається�ефе�тивність�ви�ористання�частини�виробничих�та�ланд-

шафтно-ре�реаційних�територій.

Проведена�інвентаризація�ви�ористання�земель�промисловими�підприємствами�міста�за-

свідчила�низь�ий�рівень�ефе�тивності�земле�орист�вання�більшістю�підприємств,�систематич-

н��несплат��земельноо�подат��,�намаання�встановлення�пільовоо�режим��оподат��вання

тощо.

Доцільно�завершити�аналіз�ви�ористання�територій�всіх�промислово-с�ладсь�их�зон,�зосе-

редити�з�силля�на�оформленні�підприємствами�прав�на�землю,�виявити�території,�я�і�ви�орис-

тов�ються�неефе�тивно,�та�опрацювати�пропозиції�щодо�їх�перерозподіл�.

1.5.	Проблеми	ор�анізації	рин��	земель

За�період�з�2011�по�2015�рі��(станом�на�01.07.2015)�зменшилася��іль�ість�проданих�земель-

них�діляно�,�с�оротився�і�розмір�надходжень�від�продаж��землі�(табл.1).

Значний�спад�заці�авленості�інвесторів���ви��пі�земельних�діляно��об�мовлюється�е�ономіч-

ною�сит�ацією�та�інвестиційним��ліматом.

Вимаає�подальшоо�спрощення�і�процед�ра�підотов�и�земельних�діляно��до�продаж��та

проведення�земельних�а��ціонів.

Таблиця�1.�По�азни�и�надходжень��оштів�від�продаж��земельних�діляно��за�ро�ами

Показники 2011 2012 2013 2014 2015 
(станом на 01.07)

1 2 3 4 5 6

Кількість
проданих
земельних
ділянок

18 13 4 6 2

Площа проданих
земельних
ділянок, га

2,91 1,47 0,34 8,43 0,16

Вартість
проданих
земельних
ділянок, тис. грн

100 625,68 56 195,46 15 628,74 201 681,42 6 100,37

Фактичні
надходження до
бюджету м. Києва
від продажу
земельних
ділянок (в тому
числі авансові
внески ), тис. грн

341317,4 124610,7 53352,3 187392,4 18135,8

Середня вартість
1кв.м, грн

3 457,93 3 822,82 4 611,61 2 391,38 3 829,48

1.6.	Топо�рафо-�еодезичне	забезпечення	робіт,	пов’язаних	з	ре��люванням	земель-

них	відносин

Застарілий�планово-�арторафічний�матеріал�міста�потреб�є��омпле�сної�а�т�алізації.�Зо�-

рема�на�сьоодні�з�1224�планшетів���масштабі�1:2000,�я�і�становлять�цілісн��топорафічн��ос-

нов��місь�оо�земельноо��адастр�,�1029�планшетів�с�ладені�в�період�з�1970�по�2000�рі�,�та�195

планшетів —���період�з�2000�по�теперішній�час.

Зростає�а�т�альність�впровадження�нової�місь�ої�еодезичної�мережі�та�ви�ористання��ата-

ло���оординат�еодезичних�п�н�тів�на�території�м.�Києва�в�системі��оординат�УСК —�2000.

Точне�відображення�земельних�діляно��на�планово-�арторафічній�основі�та�в�єдиній�системі

�оординат�сприятиме�забезпеченню�арантій�прав�на�землю�та�достовірності�розрах�н���пла-

ти�за�земельні�ділян�и.

2.�ВИЗНАЧЕННЯ�МЕТИ�ПРОГРАМИ

Прорама�ви�ористання�та�охорони�земель�міста�Києва�на�2016-2020�ро�и�розроблена�на�ви-

�онання�статті�178�Земельноо��оде�с��У�раїни,�за�онів�У�раїни�«Про�земле�стрій»,�«Про�дер-

жавні�цільові�прорами»�зідно�з�Поряд�ом�розроблення,�затвердження�та�ви�онання�місь�их

цільових�прорам���місті�Києві,�затвердженим�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�29�жовтня�2009

ро���№ 520/2589,�і�баз�ється�на�основних�положеннях�Концепції�Державної�цільової�прорами

розвит���земельних�відносин�в�У�раїні�на�період�до�2020�ро��,�схваленої�розпорядженням�Ка-

бінет��Міністрів�У�раїни�від�17�червня�2009�ро���№ 743.

Основною�парадимою�Прорами�ви�ористання�та�охорони�земель�міста�Києва�на�2016-2020

ро�и�є�спрямованість�її�заходів�на�вирішення�наальних�проблем�самодостатньоо�соціально-

е�ономічноо�та�е�олоічноо�розвит���міста.�Перед�сім,�це�стос�ється�підвищення�ролі�зе-

мельних�відносин���форм�ванні�самовідтворювальної�е�ономічної�системи�міста,�поб�дові�со-

ціально�орієнтованоо�земле�орист�вання�на�засадах�рин�ової�е�ономі�и.�

Метою�Прорами�є:

— встановлення�меж�міста�Києва;

— форм�вання�та�оформлення�земель��ом�нальної�власності�територіальної�ромади�міста

Києва;

— визначення�шляхів��дос�оналення��правління���сфері�ви�ористання�та�охорони�земель

міста�Києва,�підвищення�ролі�місцевоо�самовряд�вання���сфері�ре�лювання�земельних�від-

носин;

— оранізація�оформлення�прав�на�землю��сіма�земле�орист�вачами;

— оптимізація�земельно-осподарсь�оо��строю�території�міста;

— спрощення�процед�ри�оформлення�прав�на�землю;

— підвищення�ефе�тивності�місь�оо�земле�орист�вання�та�збільшення�надходжень��оштів

до�місь�оо�бюджет��від�плати�за�землю,�продаж��земельних�діляно��та�права�оренди�землі;

підвищення�е�олоо-е�ономічної�ефе�тивності�місь�оо�земле�орист�вання.

Стратеічні�напрями�ви�ористання�і�охорони�земель�міста�орієнт�ються�на�с�ттєве�зростан-

ня�ролі�землі�та�обсяів�надходжень�від�її�ви�ористання���форм�ванні�бюджет��міста�та�забез-

печення��омпле�сноо�розвит���земельних�відносин,�я�і�повною�мірою�сприятим�ть�задово-

ленню�соціально-е�ономічних�потреб�населення�і�форм�ванню�висо�оя�існоо�е�олоічноо�се-

редовища�міста.

3.�ОБҐРУНТУВАННЯ�ШЛЯХІВ�І�ЗАСОБІВ�РОЗВ’ЯЗАННЯ�ПРОБЛЕМИ,�ОБСЯГІВ�ТА�ДЖЕ-

РЕЛ�ФІНАНСУВАННЯ,�СТРОКІВ�ВИКОНАННЯ�ПРОГРАМИ

3.1.	Розроб�а	прое�т�	земле�строю	щодо	встановлення	(зміни)	меж	міста	Києва

Відс�тність�затвердженої�та�встановленої�в�нат�рі�нової�межі�м.�Києва�є�однією�з��лю-

чових�проблем�реалізації�своїх�повноважень�Київсь�ою�місь�ою�радою�та�ви�онавчим�ор-

аном�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ою�місь�ою�державною�адміністрацією)�щодо�ре�-

лювання�земле�орист�вання�та�охорони�земель.�З�оляд��на�це�Київсь�а�місь�а�рада�з

1994�ро���проводить�роботи�з�розроблення�прое�т��встановлення�меж�міста�та�йоо�по-

одження.

Відс�тність�затвердженої�межі�м.�Києва�призводить�до�пор�шення�прав�територіальної

ромади�міста�Києва�с�міжними�оранами�місцевоо�самовряд�вання.

Та�,�мали�місце�фа�ти�передачі�Коцюбинсь�ою�селищною�радою�близь�о�90�а�місь�оо

ліс��(територія,�прилела�до�селища�Коцюбинсь�е)���приватн��власність�ромадянам�для�ін-

дивід�альноо�житловоо�б�дівництва�та�інші�аналоічні�випад�и.

На�сьоодні,�прое�т�щодо�встановлення�меж�м.�Києва�не�пооджений�о�ремими�сільсь�и-

ми,�селищними�радами�Київсь�ої�області,�території�я�их�безпосередньо�приляають�до�меж

м.�Києва,�зо�рема�Хотянівсь�ою�сільсь�ою�радою�Вишородсь�оо�район�,�Підірцівсь�ою,

Старобезрадичівсь�ою,�Вишень�івсь�ою�і�Гнідинсь�ою�сільсь�ими�радами�та�Козинсь�ою

селищною�радою�Об�хівсь�оо�район�.

Ви�онавчий�оран�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�а�місь�а�державна�адміністрація)�неод-

норазово�звертався�до�оранів�місцевоо�самовряд�вання�Київсь�ої�області�щодо�прис�о-

рення�поодження�меж�м.�Києва,�але�питання�залишилося�не�вирішеним.

Рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�28�лютоо�2013�ро���№ 63/9120�б�ло�пооджено�роз-

роблений�прое�т�земле�строю�щодо�встановлення�та�зміни�меж�м.�Києва.�Після�цьоо�б�-

ли�направлені�звернення�до�Київсь�ої�обласної�ради�та�Київсь�ої�обласної�державної�адмі-

ністрації�з�проханням�поодити�в�азаний�прое�т.

Ос�іль�и�в�азаний�прое�т�Київсь�ою�обласною�державною�адміністрацією�не�б�ло�поо-

джено,�Київсь�а�місь�а�рада��хвалила�рішення�від�02.10.2013�№ 19/9607�«Про�звернення

Київсь�ої�місь�ої�ради�до�Верховної�Ради�У�раїни�щодо�встановлення�меж�міста�Києва».

На�сьоодні,�розроблений�Прое�т�земле�строю�щодо�встановлення�та�зміни�меж�міста

Києва�в�зв’яз���зі�змінами�за�онодавства�не�відповідає�вимоам�щодо�йоо�с�лад�,�зміст�

та�поряд���розроблення�і�поодження�та�потреб�є�перероб�и.

Ці�роботи�мають�б�ти�ви�онані�в�період�за�2016-2018�ро�и�і�потреб�ють�зал�чення��ош-

тів�бюджет��міста�в�розмірі�7000�тис.�рн.

3.2.	Ор�анізація	земле�строю	та	ведення	місь�о�о	земельно�о	�адастр�

З�2002�ро���в�місті�Києві�за��ошти�місь�оо�бюджет��створено�та�оновлюється�автомати-

зована�система�ведення�земельноо��адастр�.

Відповідно�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�18��вітня�2013�ро���№ 194/9251�«Про

ведення�місь�оо�земельноо��адастр�»�оранізовано�ведення�еле�тронної�(автоматизова-

ної)�еоінформаційної�системи�і�бази�даних,�що�забезпеч�є�збирання,�оброблення,�аналіз,

моделювання,�постачання�еопросторових�даних�і�відображає�черовий�стан�ви�ористання

та�охорони�земель�міста�Києва.

Інформація,�я�а�міститься�в�системі��адастр�,�понад�10�ро�ів�ви�ористов�ється�орана-

ми�подат�ової�сл�жби�для�нарах�вання�та��онтролю�за�справлянням�земельноо�подат���і

орендної�плати�за�землю.

Підписана�спільна��ода�від�29�р�дня�2006�ро���«Про�співпрацю�між�Головним��правлін-

ням�земельних�рес�рсів�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�та�Державною�подат�о-

вою�адміністрацією�міста�Києва».�На�її�ви�онання�Департамент�земельних�рес�рсів�що�вар-

тально�надає�земельно-�адастров��інформацію�в�розрізі�адміністративних�районів�м.�Києва

в�еле�тронном��виляді�Головном���правлінню�Державної�фіс�альної�сл�жби�У�раїни���

м.�Києві�із�зазначенням�перелі���власни�ів�земельних�діляно��та�земле�орист�вачів�(орен-

дарів).

Та�а�взаємодія�забезпеч�є�щорічні�надходження�від�плати�за�землю�в�м.�Києві�на�рівні�

2�млрд.�ривень.

У�зв’яз���з�реформ�ванням�системи�місцевоо�самовряд�вання�слід�внести�зміни�до�Зе-

мельноо��оде�с��У�раїни�та�За�он��У�раїни�«Про�Державний�земельний��адастр»,�я�ими

передбачити�надання�Київсь�ій�місь�ій�раді�повноважень�з�ведення�Державноо�земельно-

о��адастр��на�місь�ом��рівні.

Необхідність�досянення�висо�их�цільових��станово��розвит���міста�потреб�є�значноо

підвищення�е�ономічноо�потенціал��земельних�рес�рсів.�Необхідні��ро�и���цьом��напрямі

спрямов�ються�Прорамою�на�підвищення�розмірів�надходжень��оштів�до�бюджет��м.�Ки-

єва�від�плати�за�ви�ористання�земельних�діляно�.�Це�з�мовлено,�перед�сім,�введенням���дію

нової�нормативної�рошової�оцін�и�земель.

Визначення�реальної�цінності�земельних�рес�рсів�м.�Києва�потреб�є�завершення�робіт

щодо�встановлення�меж�земель�різноо�цільовоо�призначення,�в�лючаючи�об’є�ти�природ-

но-заповідноо�фонд�,�землі�оздоровчоо,�ре�реаційноо,�істори�о-��льт�рноо�призначен-

ня,�охоронні�зони�та�інші�території,�на�я�их�за�оном�встановлено�обмеження�осподарсь�ої

діяльності.

Особливої��ваи�потреб�є�земле�стрій�щодо�встановлення�меж�діляно��житлової�заб�до-

ви.�А�т�альність�цьоо�питання�зростає�в�зв’яз���з�тенденцією�лі�відації��ом�нальних�ора-

нізацій�по��триманню�і�е�спл�атації�житла�(ЖЕКів)�та�створенням�об’єднань�співвласни�ів�ба-

атоповерхових�б�дин�ів�(ОСББ).

Напрями�забезпечення�сталоо�соціальноо�та�е�олоо-е�ономічноо�ви�ористання�зе-

мельних�рес�рсів�мають�б�ти�армонізовані�із�положеннями�основноо�містоб�дівноо�до-

��мента��правління�територіальним�розвит�ом —�Генеральним�планом�міста�Києва�на�ос-

нові�розроблення�відповідної�містоб�дівної�до��ментації.�При�цьом��план�земельно-оспо-

дарсь�оо��строю�території�міста�повинен�стати�основним�землевпорядним�до��ментом,

я�ий�вре�лює�порядо��ви�ористання�земельних�діляно�,�дасть�можливість�сформ�вати�ме-

жі�земельних�діляно�,�провести�їх�реєстрацію���державном��земельном���адастрі,�визначи-

ти�наявність�чи�відс�тність�оформлення�прав�на��орист�вання�землею�та�відповідність�цільо-

воо�призначення�фа�тичном��ви�ористанню�земельних�діляно�.

Необхідно�внести�зміни�до�за�онів�У�раїни�«Про�оцін���земель»�та�«Про�Державний�земель-

ний��адастр»�щодо�надання�оранам�місцевоо�самовряд�вання�повноваження�видавати�ви-

тяи�з�технічної�до��ментації�про�нормативн��рошов��оцін���земельних�діляно�.

Роботи�по�форм�ванню�земель��ом�нальної�власності�територіальної�ромади,�інвента-

ризації�земель�та�ведення�місь�оо�земельноо��адастр��здійснюватим�ться�протяом�всьо-

о�період��дії�Прорами�та�ви�он�ватися�за�рах�но���оштів�бюджет��міста�Києва.

3.3.	Оформлення	права	�орист�вання	земельними	ділян�ами,	орендні	відносини

та	�дос�оналення	ф�н�ціон�вання	рин��	земель

Департамент�земельних�рес�рсів�постійно�здійснюює�заходи�щодо�оформлення�права��о-

рист�вання�земельними�ділян�ами.�Значноо�розвит�����місті�наб�ла�оренда�землі,�що�під-

твердж�ється�даними�табл.�2.
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Таблиця�2.�Динамі�а�розвит���орендних�відносин�в�місті�Києві

Період Укладені договори оренди землі Надходження коштів, млн. грн

кількість площа, га фактичні планові

2011 132 122,33 1154,9 1300

2012 244 367,43 1488,5 1400

2013 141 750,09 1244,3 1500

2014 198 117,68 1250,9 1600

2015 141 83.95 764.9 1700

Надходження�від�орендної�плати�за�землю�є�одним�із�основних�джерел�надходжень��оштів

до�бюджет��м.�Києва.�Протяом�мин�лих�п’яти�ро�ів�заплановані�щорічні�надходження�в�роз-

мірі�1,3-1,7�млрд�рн�в�основном��реалізовано.

У�зв’яз���з�затвердженням�нової�нормативної�рошової�оцін�и�земель�міста,�я�а�введена�в

дію�з�01.07.2015,�бюджетні�надходження�від�орендної�плати�на��інець�2015�ро���зрост�ть�до�1,9

млрд�ривень.

Зідно�з�розробленим�пронозом�протяом�2016-2020�pp.�надходження�до�бюджет��від�пла-

ти�за�землю�зрост�ть�з�2,8�до�3,3�млрд�рн�(табл.�4).

Таблиця�4.�Проноз�надходження��оштів�від�плати�за�землю�на�2016-2020�ро�и:

За�пронозними�розрах�н�ами��іль�ість���ладених�дооворів�земельних�діляно��протяом

2016-2020�pp.�постійно�зростатиме�(табл.�3).�

Таблиця�3.�Проноз���ладення�дооворів�оренди�земельних�діляно�,�шт.

Календарний рік 2016 2017 2018 2019 2020

Показник 400 450 450 450 500

Показники Роки

2016 2017 2018 2019 2020

Надходження до бюджету від плати за землю, млн грн 2800 2950 3100 3200 3300

в т.ч. від орендної плати за землю, млн грн 1900 2000 2100 2150 2200

Земельний податок, млн грн 900 950 1000 1050 1100

Прорамою�передбачається�здійснити�необхідні�заходи�щодо�забезпечення�продаж��зе-

мельних�діляно��та�права�оренди�землі,�що�дасть�змо��надходження��оштів�від�продаж��за

п’ятирічний�період���с�мі�875�млн�рн�(табл.�5).

Таблиця�5.�Продаж�земельних�діляно��та�пронозні�надходження��оштів�від�продаж��за�Про-

рамою,�млн�рн

Показники Усього за 2016-
2020 pp.

Роки

2016 2017 2018 2019 2020
Продаж земельних ділянок несільськогосподарського
призначення та права оренди землі, млн грн

875 100 150 175 200 250

Фінанс�вання�робіт�з�підотов�и�земельних�діляно��до�продаж��проводитиметься�з��оштів

місь�оо�бюджет�,�на�ці�роботи�заплановано�зал�чити�20�млн�рн�на�п’ять�ро�ів.

Збільшення�в�цілом��з�2016�ро���надходжень�від�плати�за�землю�передбачається�за�рах�но�

реалізації�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�28�січня�2015�ро���№ 58/923�«Про�внесення�змін

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�23.06.2011�№ 242/5629»,�інде�сації�нормативної�рошо-

вої�оцін�и�за�2015�рі�,�збільшення��іль�ості�дооворів�оренди�та�зменшення�подат�ової�забор-

ованості.

З�2016�ро���план�ється�с�оротити��іль�ість�пільови�ів —�с�б’є�тів�осподарювання�та�зе-

мельних�діляно�,�площа�я�их�становить�понад�55�тис.�а�(лісові�площі,�водні�об’є�ти,�землі�за-

альноо��орист�вання,�за�лади�освіти,�охорони�здоров’я,�орани�влади�тощо).

Відповідно�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�28.01.2015�№ 58/923�«Про�внесення�змін�до

рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�23.06.2011�№ 242/5629»�створюється�система�облі���нара-

х�вання�та�сплати�подат���чи�орендної�плати�(в�том��числі�застос�вання�піль�по�платі�за�зем-

лю���разі�наявності)�по��ожній�земельній�ділянці.�Це�дасть�можливість�чіт�о�встановлювати�ре-

альні�надходження�від�плати�за�землю�та�забезпечити�правильність�розрах�н�ів�розмірів�пла-

ти.

3.4.	Удос�оналення	нормативно-правово�о	забезпечення	ре��лювання	земельних

відносин,	підвищення	ефе�тивності	ви�ористання	земель

За�останні�ро�и�в�земельне�за�онодавство�внесено�низ���змін�і�доповнень,�о�ремі�з�я�их��с-

�ладнили�процед�р��наб�ття�прав�на�землю,�дея�і�питання�залишаються�невре�льованими,�а

дея�і�містять��ор�пціоенні�положення.

Для�спрощення�процед�р�оформлення�прав�на�земельні�ділян�и�необхідно�внести�зміни�до

чинноо�за�онодавства,�передбачивши�зо�рема�та�е:

а)�встановити�фі�совані�терміни�оформлення�прав�на�землю�(не�більше�шести�місяців);

б)�передбачити,�що�надання����орист�вання�земельної�ділян�и�здійснюється�на�підставі�тех-

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

цевості),�технічної�до��ментації�із�земле�строю�щодо�інвентаризації�земель���випад�ах,��оли�не-

р�хоме�майно,�розташоване�на�ній,�введено�в�е�спл�атацію,�а�цільове�призначення,�визначе-

не����лопотанні�про�її�оформлення,�відповідає�містоб�дівній�до��ментації;

в)�передбачити�можливість�ви��п��земельних�діляно�,�що�переб�вають�в�оренді�с�б’є�тів

осподарювання,�я��з�об’є�тами�нер�хомоо�майна,�я�і�розміщ�ються�на�та�их�земельних�ді-

лян�ах,�та��і�вільних�від�заб�дови�земельних�діляно�,�а�та�ож�можливість�передачі�в�оренд��зе-

мельних�діляно��без�проведення�земельних�торів�переможцям�інвестиційних��он��рсів,�про-

ведених�оранами�місцевоо�самовряд�вання�або�оранами�ви�онавчої�влади�відповідно�до

За�он��У�раїни�«Про�інвестиційн��діяльність»;

)�встановити,�що���разі�продаж��земельної�ділян�и�без�земельних�торів�та�на�земельних�тор-

ах�ціна�земельної�ділян�и�(стартова�ціна�земельної�ділян�и)�визначається�за�нормативною�ро-

шовою�оцін�ою�земельної�ділян�и,�я�а�затвердж�ється�в��становленом��поряд��;

ґ)�внести�зміни�до�Земельноо��оде�с��У�раїни�щодо�ви�лючення�необхідності�поодження

продаж��Кабінетом�Міністрів�У�раїни�земельних�діляно���ом�нальної�власності�іноземним�дер-

жавам�та�іноземним�юридичним�особам;

д)�внести�зміни�до�Земельноо��оде�с��У�раїни�в�частині�приведення��ола�с�б’є�тів,�я�им

мож�ть�б�ти�продані�земельні�ділян�и,�відповідно�до�видів�підприємств,�передбачених�Госпо-

дарсь�им��оде�сом�У�раїни,�зо�рема�юридичним�особам,�заснованим�за�за�онодавством�У�ра-

їни,�до�я�их�серед�інших�відносяться�іноземні�підприємства,�але�в�стат�тном���апіталі�я�их�іно-

земна�інвестиція�становить�100%,�підприємства,���стат�тном��(с�ладеном�)��апіталі�я�их�є�іно-

земна�інвестиція�(спільні�підприємства,�підприємства�з�іноземними�інвестиціями);

е)�врахов�ючи�те,�що�Земельним��оде�сом�У�раїни�не�передбачена�розстроч�а�при�придбан-

ні�земельних�діляно��після�проведення�земельних�торів,�пропон�ється�внести�зміни�до�цьоо

�оде�с�,�передбачивши�замість�«трьох�бан�івсь�их�днів»�можливість�сплати�відповідних��ош-

тів�протяом�«тридцяти�бан�івсь�их�днів»;

є)�внести�зміни�до�Земельноо��оде�с��У�раїни�передбачивши,�що�я�що�оран�ви�онавчої

влади�або�оран�місцевоо�самовряд�вання���двотижневий�стро��з�дня�отримання�пооджено-

о���встановленом��поряд���прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и�без�за-

�онних�підстав�не�прийняв�рішення�про�надання�земельної�ділян�и����орист�вання,�то�та�е�рі-

шення�вважається�прийнятим.

Підписання�доовор��оренди�земельної�ділян�и�здійснюється�між��ерівни�ом�оран��ви�о-

навчої�влади�або�оран��місцевоо�самовряд�вання�та��ерівни�ом�заці�авленої�сторони�(орен-

дарем)���встановленом��поряд��.�За��хилення�від�підписання�доовор��оренди�земельної�ді-

лян�и�винна�сторона�несе�відповідальність�відповідно�до�чинноо�за�онодавства.

Підвищення�ефе�тивності�місь�оо�земле�орист�вання�пов’язане�з�вирішенням�низ�и�проб-

лем�щодо��дос�оналення��адастр��та�системи�земельноо�оподат��вання.�Зо�рема�За�оном

У�раїни�«Про�Державний�земельний��адастр»�не�передбачено�внесення�до��адастр��відомостей

про�інвентаризацію�земель,�проведен��в�мин�лом��на�ви�онання�Постанови�Верховної�Ради

У�раїни�«Про�земельн��реформ�».�Київсь�а�місь�а�рада�володіє�та�ою�інформацією�та�має�не-

обхідні�технічні�можливості�надавати�витяи�про�їх�нормативн��рошов��оцін��,�але�За�оном

У�раїни�«Про�оцін���земель»�ці�ф�н�ції�по�ладені�на�Держео�адастр.�Одна��останній�не�може

видати�і�не�видає�витяів�про�нормативн��рошов��оцін���цих�діляно�,�ос�іль�и����адастрі�не-

має�відомостей�про�них.�Це�потреб�є�змін���за�онодавстві.

За�онодавством�не�визначено�термінів�оформлення�правовстановлюючих�до��ментів�на�зем-

лю,�що�сприяє�безвідповідальном��ставленню�с�б’є�тів�осподарювання�до�обов’яз�овості

оформлення�прав�на�земельні�ділян�и,�я�і�ними�ви�ористов�ються�для�різних�цілей.�Необхід-

но�внести�відповідні�зміни�до�Подат�овоо��оде�с��У�раїни�для�створення�правових�підстав

справляння�плати�за�землю�власни�ами�об’є�тів�нер�хомоо�майна,�я�і�не�оформили�право

власності�або�оренди�на�землю.

У�разі�я�що�до�01.01.2017�або�протяом�ро���з�момент��наб�ття�права�власності�на�нер�хо-

ме�майно,�розташоване�на�земельній�ділянці�та�я�е�ви�ористов�ється�для�е�спл�атації�та�об-

сл�ов�вання�об’є�та�нер�хомоо�майна,�юридичні�або�фізичні�особи�(за�винят�ом�тих,�я�і�зід-

но�з�чинним�за�онодавством�мають�право�на�оформлення�земельних�діляно��в�постійне��о-

рист�вання)�не�оформлять�речових�прав�на�земельні�ділян�и,�плата�за�землю�сплач�ється��

подвійном��розмірі�раничноо�розмір��земельноо�подат��,�встановленоо�цим��оде�сом.

Із�внесенням�змін�до�Подат�овоо��оде�с��У�раїни�зменшено�розмір�оподат��вання�площ

земель,�ос�іль�и�зобов’язання�по�сплаті�земельноо�подат���при�переході�права�власності�на

б�дівлю,�спор�д��(їх�частин�),�на�я�их�розташовані�та�і�б�дівлі,�спор�ди�(їх�частини)�сплач�є-

ться�з�дати�державної�реєстрації�права�власності�на�та���земельн��ділян���(до�01.01.2015 —�з

дати�державної�реєстрації�нер�хомоо�майно).�Доцільно�передбачити,�що�при�переході�права

власності�на�б�дівлю,�спор�д��(їх�частин�)�плата�за�земельні�ділян�и,�на�я�их�розташовані�та-

�і�б�дівлі,�спор�ди�(їх�частини),�з��рах�ванням�приб�дин�ової�території�сплач�ється�на�зааль-

них�підставах�з�дати�державної�реєстрації�права�власності�на�нер�хоме�майно�або�права��орис-

т�вання�земельною�ділян�ою�власни�ом�нер�хомоо�майна�залежно�від�юридичноо�фа�т�,

я�ий�з�них�настав�раніше.

На�ви�онання�на��ово-дослідних�робіт�з�метою�вре�лювання�земельних�відносин,�пов’яза-

них�з�реалізацією�Прорами�протяом�період��її�чинності,�передбачається�зал�чити�500�тис.

рн��оштів�місь�оо�бюджет��(100�тис.�рн�щорічно).

3.5.	Контроль	за	ви�ористанням	та	охороною	земель

У�зв’яз���з�прийняттям�постанови�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�10�вересня�2014�ро���№ 442

«Про�оптимізацію�системи�центральних�оранів�ви�онавчої�влади»�на�Міністерство�реіональ-

ноо�розвит��,�б�дівництва�та�житлово-�ом�нальноо�осподарства�У�раїни�по�ладено�повно-

важення�щодо�форм�вання�державної�політи�и���сфері�земельних�відносин,�за�винят�ом�пов-

новажень�з�форм�вання�земельної�політи�и�щодо�земель�сільсь�оосподарсь�оо�призначен-

ня,�ви�ористання�та�охорони�в�азаних�земель.�Державне�аентство�земельних�рес�рсів�пере-

творено�на�Державн��сл�жб��з�питань�еодезії,��арторафії�та��адастр�,�а�Державна�інспе�ція

сільсь�оо�осподарства�лі�відована�і�її�ф�н�ції�щодо�здійснення��онтролю�за�ви�ористанням�та

охороною�земель�передано�Державній�е�олоічній�інспе�ції.

Доп�щені�за�останні�ро�и�серйозні�недолі�и���ви�ористанні�земель,�фа�ти�самовільноо�зай-

няття�або�неза�онноо�оформлення�відвод��земельних�діляно��природно-заповідноо,�ре�ре-

аційноо,�істори�о-��льт�рноо�призначення,���прибережних�см�ах�водойм�значною�мірою�по-

яснюються�відс�тністю�належноо��онтролю�за�земле�орист�ванням.

Врахов�ючи�ви�ладене,�необхідно�внести�зміни�до�чинноо�за�онодавства�щодо�повнова-

жень���сфері�ре�лювання�земельних�відносин,�передбачивши�їх�ма�симальне�зосередження

в�оранах�місцевоо�самовряд�вання.

Перед�сім,�до�повноважень�місцевих�рад�мають�б�ти�віднесені�питання�ведення�земельно-

о��адастр�,�розпорядження�землями�в�межах�територій�відповідних�ромад,�здійснення�са-

моврядноо��онтролю�за�земле�орист�ванням�на�території�ромад.

На�сьоодні�територіальні�ромади�є�власни�ами�земель��ом�нальної�власності�відповідних

територіальних�ромад,�але�не�мають�ефе�тивноо�механізм���онтролю�за�недоп�щенням�са-

мовільноо�зайняття�земельних�діляно��та�здійсненням�на�них�самочинноо�б�дівництва.�По-

трібно�підвищити�на�за�онодавчом��рівні�ефе�тивність�самоврядноо��онтролю�за�ви�ористан-

ням�та�охороною�земель.

Необхідно�внести�зміни�до�Коде�с��У�раїни�про�адміністративні�правопор�шення,�я�ими�на-

дати�повноваження�оранам�місцевоо�самовряд�вання�(посадовим�особам�їх�ви�онавчих�ор-

анів)�під�час�здійснення�ними�самоврядноо��онтролю�за�ви�ористанням�та�охороною�земель

видавати�обов’яз�ові�до�ви�онання�приписи�за�пор�шення�земельноо�за�онодавства,�с�лада-

ти�прото�оли�про�адміністративні�правопор�шення�за�неви�онання�вимо�оран��місцевоо�са-

мовряд�вання�(посадової�особи�йоо�ви�онавчих�оранів)�під�час�здійснення�самоврядноо��он-

тролю�за�ви�ористанням�та�охороною�земель,�с�ладати�прото�оли�про�адміністративні�право-

пор�шення���сфері�земельноо�за�онодавства�та�розлядати�відповідні�справи�про�адміністра-

тивні�правопор�шення�за�ви�ористання�земель�не�за�цільовим�призначенням,�самовільне�зай-

няття�земельної�ділян�и,�зняття�та�перенесення�ґр�нтовоо�по�рив��земельних�діляно��без�спе-

ціальноо�дозвол�,�відхилення�від�затверджених�в��становленом��поряд���прое�тів�земле�ст-

рою,�знищення�ромадянами�межових�зна�ів�меж�земле�орист�вань.

Слід�та�ож�внести�зміни�до�За�он��У�раїни�«Про�с�довий�збір»�в�частині�звільнення�від�с�-

довоо�збор��оранів�місцевоо�самовряд�вання�та�оранів�ви�онавчої�влади,�я�і�здійснюють�роз-

порядження�землями��ом�нальної�та�державної�власності,�зо�рема�від�сплати�с�довоо�збор�

при�захисті�прав�територіальних�ромад�та�держави���сфері�земельних�відносин.

На�проведення�виш���вальних�робіт�при�здійсненні�моніторин��земель�та��онтролю�за�їх
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ви�ористанням�і�охороною�Прорамою�передбачено�зал�чення��оштів�місь�оо�бюджет����роз-

мірі�300�тис.�рн�щорічно.

3.6.	Оновлення	планово-�арто�рафічних	матеріалів	та	підтрим�а	місь�ої	�еодезич-

ної	мережі

Для�забезпечення�ви�онання�повноважень�Київсь�ої�місь�ої�ради���ал�зі�земельних�відно-

син�Прорамою�передбачається�здійснити�роботи�щодо�підтрим�и�та�розвит���місь�ої�еоде-

зичної�мережі,�а�та�ож�по�топорафо-еодезичном��забезпеченню�земельноо�та�інших�видів

�адастрів�в�межах�міста.

Зо�рема�здійснюватиметься�моніторин�існ�ючоо�стан��еодезичної�мережі�та�її�розвит��

на�територіях�нової�заб�дови�(6000�п�н�тів),�а�т�алізація�1050�планшетів�масштаб��1:2000�та

�арторафічних�матеріалів�масштаб��1:500�(на�площі�2�тис.�а).�Роботи�ви�он�ватим�ться�про-

тяом�2016-2020�ро�ів�та�потреб�ють�11250�тис.�рн��оштів�з�бюджет��міста.

Наявність�висо�оточної�еодезичної�мережі�та�оновлених��р�пномасштабних�планово-�арто-

рафічних�матеріалів,��рім�вирішення�проблем�земле�орист�вання�та��адастр�,�сприятиме�ство-

ренню�с�часної�моделі�еоінформаційної�системи�міста,�оранізації�належної�взаємодії�між��о-

м�нальними�та�державними�різноал�зевими�підприємствами�в�одном���арторафічном��прос-

торі,�впровадження�еле�тронних��абінетів�і�бан�ін�.

3.7.	На��ове,	містоб�дівне	та	фінансове	забезпечення	Про�рами

Форм�вання��ом�нальної�власності�та�оптимізація�територіальноо�розвит���міста�об�мов-

люють�необхідність�на��ової�розроб�и�проблем�методолоічноо�забезпечення�о�ремих�видів

землевпорядних�робіт,�спрощення�процед�р�наб�ття�прав�на�землю,�ф�н�ціон�вання�земель-

но-осподарсь�оо��омпле�с��міста.

4.�НАПРЯМИ�ДІЯЛЬНОСТІ,�ПЕРЕЛІК�ЗАВДАНЬ�І�ЗАХОДІВ�ПРОГРАМИ�ТА�РЕЗУЛЬТАТИВНІ�ПОКАЗНИКИ

Таблиця�7.�Напрями�діяльності,�завдання�та�заходи�Прорами�ви�ористання�та�охорони�земель�м.�Києва�на�2016—2020�ро�и

Обсяг коштів, які необхідно залучити на
виконання Програми

Роки виконання Програми Усього витрат 
на виконання

Програми2016 2017 2018 2019 2020 

Обсяг ресурсів, всього, у тому числі: 38350 43200 37600 34200 31500 184850

Бюджет міста Києва 29350 32200 26600 23200 18500 129850

Кошти інших джерел 9000 11000 11000 11000 13000 55000

№ з/п Назва напряму
діяльності

(пріоритетні
завдання)

Заходи Програми Строк виконання заходу Виконавці Джерела фінансування Орієнтовні обсяги
фінансування (вартість), 
тис. грн, у тому числі за

роками

Очікуваний результат

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Землеустрій та
ринок земель

Розробка проекту землеустрою щодо
встановлення (зміни) меж м. Києва

2016-2018 Департамент
земельних

ресурсів КМДА

Бюджет м. Києва 7000, ут.ч.: 
2000-2016 р. 
4000-2017 р. 
1000-2018 р.

Буде розроблено проект землеустрою щодо
встановлення (зміни) меж м. Києва

Розробка технічної документації із землеустрою
щодо інвентаризації земель з метою формування
земель комунальної власності та наповнення
міського земельного кадастру

2016-2020 -II- -II- 25000, ут.ч. 
5000-2016 р 
5000-2017 р. 
5000-2018 р. 
5000-2019 р. 

5000 - 2020 р.

Реєстрація земель комунальної власності в
держаному земельному кадастрі (7,5 тис.га)

Комплекс землевпорядних, землеоціночних
робіт і містобудівної документації з підготовки
ділянок до продажу. Нормативно-методичне й
технічне забезпечення формування ринку землі

2016-2020 -II- -II- 20000, у т.ч.: 
4000-2016 р. 
4000-2017 р. 
4000-2018 р. 
4000-2019 р. 
4000-2020 р.

Продаж земель комунальної власності. Площа -
30,0 га. Надходження в бюджет- 875 млн.грн 

Розробка проектів землеустрою щодо організації
і встановлення меж територій природно-
заповідного фонду та іншого
природоохоронного призначення, оздоровчого,
рекреаційного, історико-культурного,
лісогосподарського призначення, земель
водного фонду та водоохоронних зон, обмежень
у використанні земель та їх режимоутворюючих
об'єктів

2016-2020 -II- - II - 16 000, ут.ч.: 
4000-2016 р. 
4000-2017 р. 
4000-2018 р. 
2000-2019 р. 
2000-2020 р.

Будуть розроблені проекти землеустрою щодо
організації і встановлення меж територій
природно-заповідного фонду та іншого
природоохоронного призначення, оздоровчого,
рекреаційного, історико-культурного,
лісогосподарського призначення, земель водного
фонду та водоохоронних зон, обмежень у
використанні земель та їх режимоутворюючих
об'єктів

Укладання договорів оренди земельних ділянок 2016-2020 -II- Кошти інших джерел 50 000, ут.ч.:
8000-2016 р. 
10000-2017 р. 
10000-2018 р. 
10000-2019 р. 
12000-2020 р

Буде укладено 2250 договорів оренди

Визначення меж земельних ділянок окремих
будинків у кварталах житлової забудови

2016-2020 -II- Бюджет м. Києва
Кошти інших джерел

31000, ут.ч.:
6000-2016 р. 
6000-2017 р. 
6000-2018 р. 
4000-2019 р. 
4000-2020 р. 

бюджет м. Києва 
1000-2016 р. 
1000-2017 р. 
1000-2018 р. 
1000-2019 р. 
1000-2020 р. 

Кошти інших джерел

Буде визначено межі земельних ділянок окремих
будинків у кварталах житлової забудови (12 тис.
будинків)

Розробка Програми використання та охорони
земель міста Києва на 2021—2025 роки

2020 -II- Бюджет м. Києва 300 Буде розроблена Програма використання та
охорони земель міста Києва на 2021-2025 роки

Вишукувальні роботи при здійсненні моніторингу
земель та контролю за їх використанням і
охороною

2016-2020 -II- -II- 1500, ут.ч.:
300-2016 р.
300-2017 р.
300-2018 р. 
300-2019 р.

300 - 2020 р.

Вишукувальні роботи при здійсненні моніторингу
земель та контролю за їх використанням і
охороною за вимогою судів та інших
правоохоронних органів

Підготовка земельно-кадастрової інформації для
реалізації цільових програм 

2016-2020 -II -II- 1000, ут.ч.:
200-2016 р. 
200-2017 р. 
200-2018 р.
200-2019 р. 
200-2020 р.

Підготовка земельно-кадастрової інформації для
реалізації цільових програм та за заявками
комунальних організацій

Розробка планів земельно-господарського
устрою окремих територій міста

2016-2020 -II- -II- 10000, ут.ч.:
2000-2016 р. 
3000-2017 р. 
3000-2018 р. 
2000-2019 р.

Будуть розроблені плани земельно-
господарського устрою окремих територій міста

Витрати на організаційне,матеріально-технічне
та програмне забезпечення виконання Програми

2016-2020 -II- -II- 500, ут.ч.:
100-2016 р. 
100-2017 р. 
100-2018 р. 
100-2019 р. 
100-2020 р.

Буде забезпечено організацію,матеріально-
технічне та програмне забезпечення виконання
Програми

Вивчення досвіду організації землекористування,
регулювання земельних відносин, в тому числі за
кордоном

2016-2020 -II- -II- 2900, ут.ч.:
500-2016 р. 
600-2017 р. 
600-2018 р. 
600-2019 р. 
600-2020 р.

Буде запроваджено досвід організації
землекористування, регулювання земельних
відносин, в тому числі за кордоном

2 Міський
земельний
кадастр

Утримання та розвиток міського земельного
кадастру

2016-2020 -II- -II- 1500, ут.ч.: 
300-2016 р. 
300-2017 р. 
300-2018 р. 
300-2019 р. 
300-2020 р.

Буде забезпечено утримання та розвиток міського
земельного кадастру

3 Землеоціночні
роботи

Розробка нормативної грошової оцінки земель
м.Києва. Уточнення схеми впливу локальних
коефіцієнтів у розрізі економіко-планувальних
зон

2019 -II- -II- 3000 Буде розроблена нормативна грошова оцінка
земель м.Києва. Уточнено схему впливу
локальних коефіцієнтів у розрізі економіко-
планувальних зон 

Містоб�дівне�обґр�нт�вання�розвит���земле�орист�вання�слід�пов’язати�з�необхідністю�од-

ночасноо�розроблення�містоб�дівної�та�землевпорядної�до��ментації���місті�(енплани�та�пла-

ни�земельно-осподарсь�оо��строю;�детальні�плани�і�прое�ти�впоряд��вання�території�для

містоб�дівних�потреб�тощо).

У�зв’яз���з�передбаченими�прое�том�Компле�сної�прорами�реалізації�містоб�дівної�політи-

�и�на�2016-2018�pp.�заходами�щодо�завершення�розроб�и�Генеральноо�план��міста,�прое�т�

розміщення�першої�чери�б�дівництва�та�с�ладання�план��зон�вання�території,�детальних�пла-

нів�Прорамою�передбачено�розроблення�план��земельно-осподарсь�оо��строю,�прое�тів

визначення�меж�діляно��житлової�заб�дови�міста.

Фінансове�забезпечення�заходів,�передбачених�Прорамою,�протяом�всьоо�термін��її�дії

здійснюватиметься�за��ошти�місь�оо�бюджет��(129850�тис.�рн)�та��ошти�інших�джерел�(55000

тис.�рн).

Таблиця�6.�Фінансове�забезпечення�Прорами

тис.�рн
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У�таблиці�12�наведено�динамі���витрачених��оштів�місь�оо�бюджет��та�отриманих�додат�ових

надходжень�від�реалізації�заходів�Прорами.

Поряд�із�зростанням�інвестиційноо�та�виробничоо�потенціалів�землі�я��самостійноо�фа�тора

е�ономічноо�зростання�б�де�завершено�здійснення�найважливіших�заходів�і�завдань,�необхідних

для�подальшоо�розвит���земельних�відносин,�арант�вання�прав�на�землю�територіальної�рома-

ди�столиці�У�раїни,�форм�вання�висо�оя�існоо�е�олоічноо�середовища�для��иян,�зо�рема:

— встановлено�і�затверджено�межі�міста�Києва;

— проведено�форм�вання�земель�територіальної�ромади�міста;

—�розроблено�плани�земельно-осподарсь�оо��строю�територій�я��основний�до��мент�для�опти-

мізації�та�е�олоізації�земле�орист�вання,�розвит���рин���земель�та�системи�оподат��вання,�за-

безпечення�належноо�режим��для�ви�ористання�і�охорони�земель;

— проведено�інвентаризацію�земель�міста,�форм�вання�об’є�тів�і�встановлення�меж�водноо

фонд�,�природно-заповідноо,�ре�реаційноо�та�істори�о-��льт�рноо�призначення,�о�ремих�б�-

дин�ів����варталах�житлової�заб�дови,�земель���межах�охоронних,�санітарно-захисних�зон�і�зон�осо-

бливоо�режим��земле�орист�вання;

— забезпечено�подальший�розвито��рин���земель�із�запровадженням�прозорої�процед�ри��он-

��рентних�засад,�оновленням�нормативної�рошової�оцін�и�земель,�перелядом�ставо��оренди�зем-

лі,�за�онодавчим��ре�люванням�наявних�проблем�щодо�земельноо�подат��,�орендної�плати,�піль

щодо�плати�за�землю.

5.�КООРДИНАЦІЯ�ТА�КОНТРОЛЬ�ЗА�ХОДОМ�ВИКОНАННЯ�ПРОГРАМИ

Координацію�та��онтроль�за�ходом�ви�онання�Прорами�здійснює�зідно�з�розподілом�обов’яз-

�ів�заст�пни��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,�я�ий�забезпеч�є�здійснення�повно-

важень�ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)���сфе-

рі�земельних�відносин.

Департамент�земельних�рес�рсів�ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�що�вартально�до�01�числа�др�оо�місяця,�що�настає�за�звітним�періодом,

подає�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації),�Департамент��фінансів�ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�постійній��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�бюдже-

т��та�соціально-е�ономічноо�розвит���інформацію�про�стан�ви�онання�Прорами.

Департамент�земельних�рес�рсів�ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�щоро���здійснює�обґр�нтован��оцін���рез�льтатів�ви�онання�Прорами�та

��разі�потреби�розробляє�пропозиції�щодо�доцільності�продовження�тих�чи�інших�заходів,�в�лючен-

ня�додат�ових�заходів�і�завдань,��точнення�по�азни�ів,�обсяів�і�джерел�фінанс�вання,�перелі���ви-

�онавців,�стро�ів�ви�онання�Прорами�та�о�ремих�її�завдань�і�заходів�тощо.

Достро�ове�припинення�ви�онання�Прорами�відб�вається���разі�втрати�а�т�альності�основної�її

мети.�За�спільною�ініціативою�Департамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�Департамент��фінансів�ви�онавчоо�оран��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�шляхом�підотов�и�замовни�ом�Про-

рами�в��становленом��поряд���прое�т��рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради.
Київський міський голова  В. Кличко

4.1.	Рез�льтативні	по�азни�и	(е�ономічні,	соціальні,	е�оло�ічні	тощо)	ви�онання	Про�рами

4.1.1.�Табл.8.�По�азни�и�витрат�(рес�рсне�забезпечення�Прорами)

Розробка технічного завдання на розрахунок
нормативної грошової оцінки земель м.Києва

2018 -II- -II- 400 Буде розроблено технічне завдання на розрахунок
нормативної грошової оцінки земель м. Києва

4 Топографо-
геодезичне
забезпечення
ведення
земельного та
інших кадастрів

Оновлення картографічних матеріалів масштабу
1:2000-1:500

2016-2020 -II- -II- 10 000, ут.ч.: 
3000-2016 р. 
4000-2017 р. 
1000-2018 р. 
1000-2019 р. 
1000-2020 р

Буде оновлено та актуалізовано 1050 планшетів
масштабу 1:2000. Актуалізовано картографічні
матеріали масштабу 1:500 на площі 2 тис.га

Підтримка та розвиток міської геодезичної
мережі

2016-2020 -II- -II- 1250, ут.ч.:
850-2016 р. 
100-2017 р. 
100-2018 р. 
100-2019 р.
100-2020 р.

Буде проведено моніторинг існуючого стану
міської геодезичної мережі. Забезпечено
розвиток міської геодезичної мережі на
територіях нової забудови

5 Наукове
забезпечення
землеустрою

Виконання науково-дослідних робіт, пов'язаних з
реалізацією Програми

2016-2020 -II- -II- 500, ут.ч.: 
100-2016 р. 
100-2017 р. 
100-2018 р. 
100-2019 р. 
100-2020 р.

Будуть розроблені: методичні рекомендації щодо
землевпорядкування територій для містобудівних
потреб; аналіз ефективності використання
земельних ресурсів міста Києва та розроблено
пропозиції щодо її підвищення, інші науково-
дослідні розробки, спрямовані на вдосконалення
управління земельними ресурсами

6 Забезпечення
участі
громадськості у
прийнятті рішень

Оновлення електронної карти м. Києва.
Створення та підтримка публічного
картографічного порталу м. Києва для
оприлюднення інформації щодо діяльності
Департаменту земельних ресурсів та інформації
міського земельного кадастру

2016-2020 -II- -II- 3000 у т.ч.: 
1000-2016 р. 
500-2017 р. 
500-2018 р. 
500-2019 р.
500-2020 р

Буде забезпечено доступ громадськості до
інформації щодо діяльності Департаменту
земельних ресурсів та інформації міського
земельного кадастру. Забезпечено активну участь
громадськості у прийнятті рішень щодо
використання земельних ресурсів міста

Разом за Програмою 184850, 
у т.ч.: 

29350-2016 р. 
32200-2017 р. 
26600-2018 р.
23200-2019 р. 
18500-2020 р. 

Бюджет м. Києва 
9000-2016 р. 
11000-2017 р. 
11000-2018 р. 
11000-2019 р.
13000-2020 р. 

Кошти інших джерел

4.1.2.�Табл.9�По�азни�и�робіт,�що�ви�он�ються�в�процесі�ви�онання�Прорами

Обсяг коштів, які необхідно залучити на
виконання Програми

Роки виконання Програми Усього витрат на
виконання Програми

2016 2017 2018 2019 2020

Обсяг ресурсів, тис. грн, всього у тому числі: 38350 43200 37600 34200 31500 184850

Бюджет міста Києва 29350 32200 26600 23200 18500 129850 (70%)

Кошти інших джерел 9000 11000 11000 11000 13000 55000 (30%)

4.1.4.�Основні�по�азни�и�я�ості�заходів�Прорами

Ви�онання�заходів,�передбачених�Прорамою,�забезпечить�арант�вання�прав�на�землю�те-

риторіальної�ромади�міста�Києва,�істотне�підвищення�ефе�тивності�ви�ористання�земельних

відносин���місті,�поліпшить�охорон��земельноо�фонд�,�сприятиме�значном��збільшенню

надходжень��оштів�до�місь�оо�бюджет��від�плати�за�землю�та�продаж��земельних�діляно��і

права�оренди�землі,�зо�рема�на��он��рентних�засадах,�сприятиме�оптимізації�та�е�олоізації

земле�орист�вання�(табл.�11).

Табл.�11.�Проноз�надходження��оштів���рез�льтаті�реалізації�Прорами

Заходи Програми Показник продукту В тому числі по роках

2016 2017 2018 2019 2020

Розробка проекту землеустрою
щодо встановлення (зміни) меж
м. Києва

кількість встановлених межових знаків, шт. 25 800 200 - - 

погоджено межу з суміжною радою, шт. 15 16 - - -

затверджено проект землеустрою, шт. - - 1 - -

Інвентаризація земель з метою
формування земель комунальної
власності та наповнення міського
земельного кадастру

Буде зареєстровано земель комунальної
власності, тис. га

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Комплекс землевпорядних,
землеоціночних робіт і
містобудівної документації з
підготовки ділянок до продажу.
Нормативно-методичне й технічне
забезпечення формування ринку
землі

Буде продано земель комунальної
власності, га

5,5 6,0 6,0 6,0 6,5

Розробка проектів відведення та
укладання договорів оренди
земельних ділянок

Буде забезпечено укладання договорів за
кошти інших джерел, шт.

400 450 450 450 500

Визначення меж земельних
ділянок окремих будинків в
кварталах житлової забудови/ з
них за кошти інших джерел

Буде визначено межі земельних ділянок для
окремих будинків та зареєстровано як землі
комунальної власності, шт.

440 440 440 390 390

Утримання та розвиток міського
земельного кадастру

Буде внесена інформація про земельні
ділянки, шт.

1000 1000 1000 1000 1000

Оновлення картографічних
матеріалів масштабу 1:2000 -1:500

Буде оновлено планшетів масштабу
1:2000(86% території міста), шт.

315 420 105 105 105

актуалізовано картографічний матеріал
масштабу 1:500 на площі, тис.га

0,5 0,5 0,4 0,3 0,3

Підтримка та розвиток міської
геодезичної мережі

Буде обстежено існуючих пунктів, шт. 2600 100 100 100 100

закладено нових, шт. 10 10 10 10 10

4.1.3.�Табл.�10.�Основні�по�азни�и�ефе�тивності�заходів�Прорами

тис.�рн

Назва заходу Вартість

2016 2017 2018 2019 2020

Середні витрати на підготовку 1 га земель комунальної власності до продажу 363,6 350,0 366,7 383,3 369,2

Середні витрати на розробку проектів відведення з метою укладання
договорів оренди

20,0 22,2 22,2 22,2 24,0

Середні витрати на оновлення та актуалізацію 1 планшета масштабу 1:2000 7,14 8,33 4,76 4,76 4,76

Середні витрати на актуалізацію картографічних матеріалів масштабу 1:500 на
площі 1 га

7,5 7,3 7,3 7,1 7,0

Табл.�12�По�азни�и�я�ості�ви�онання�Прорами

№
з/п

Показники Надходжен-
ня коштів -
усього, млн

грн

У тому числі за роками:

2016 2017 2018 2019 2020

1 Земельний податок 5 000 900 950 1 000 1050 1 100

2 Оренда землі 10 350 1 900 2 000 2 100 2 150 2 200

3 Продаж земельних ділянок несільськогосподарського
призначення та права оренди землі

875 100 150 175 200 250

4 Відшкодування втрат сільськогосподарського та
лісогосподарського виробництва, пов'язаних з вилу-
ченням (викупом) сільськогосподарських і лісових угідь

10 2 2 2 2 2

Разом 16235 2 902 3 102 3 277 3 402 3 552

Назва показника В тому числі по роках:

2016 2017 2018 2019 2020

Динаміка ресурсного забезпечення виконання Програми (кошти
бюджету міста)

1,0 1,10 0,90 0,79 0,63

Динаміка збільшення надходження коштів до бюджету міста від
реалізації Програми

1,0 1,07 1,13 1,17 1,22
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про надання державному підприємству заводу 
«Генератор» згоди на поділ земельної ділянки 

на вул. Полярній, 20 в Оболонському районі
Розпорядження № 620 від 29 липня 2016 року

Відповідно до статей 17, 791, 84, 122 Земельного кодексу України, статті 56 Закону України «Про землеуст$
рій», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності», статей 13, 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,
враховуючи лист державного підприємства заводу «Генератор» від 09 жовтня 2015 року № 8/1153, в межах
функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Надати�державном��підприємств��заво-

д��«Генератор»�зод��на�поділ�земельної�ді-

лян�и�державної�власності�площею�15,1887�а

(�адастровий�номер�8000000000:78:038:0002)

на�в�л.�Полярній,�20�в�Оболонсь�ом��районі,�я�а

переб�ває�в�постійном���орист�ванні�держав-

ноо�підприємства�завод��«Генератор»�на�під-

ставі�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�29��віт-

ня�2004�ро���№ 232/1442�«Про�оформлення

права��орист�вання�земельними�ділян�ами»

та�державноо�а�та�на�право�постійноо��о-

рист�вання�земельною�ділян�ою,�зареєстро-

ваноо�в�Книзі�записів�реєстрації�державних

а�тів�на�право�власності�на�землю�та�на�пра-

во�постійноо��орист�вання�землею,�дооворів

оренди�землі�15�листопада�2004�ро���за�

№ 04-9-00007�(справа�А-22067).

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьоо�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�а�олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�зідно�з

розподілом�обов’яз�ів.
Голова В. Кличко

Про анулювання ліцензій
Розпорядження № 624 від 29 липня 2016 року

Відповідно до пункту 1 частини другої, частини шостої статті 16 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності»:

1.�Ан�лювати�на�підставі�заяви�ліцензіата�ви-

дані�відповідно�до�розпорядження�ви�онавчо-

о�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�від�15�лютоо�2012

ро���№ 254�«Про�видач��ліцензій�КП�«Господар»

Дарниць�оо�район��м.�Києва»��ом�нальном�

підприємств��«Господар»�Дарниць�оо�райо-

н��м.�Києва�(�од�ЄДРПОУ�14315687,�м.�Київ,

в�л.�Костянтина�Заслонова,�б�дино��№ 3)�лі-

цензії:

серії�АВ�№ 601419�на�право�провадження

осподарсь�ої�діяльності�з�виробництва�теп-

лової�енерії�(�рім�діяльності�з�виробництва

теплової�енерії�на�теплоеле�троцентралях,

теплоеле�тростанціях,�атомних�еле�тростан-

ціях�і��оенераційних��станов�ах�та��станов�ах

з�ви�ористанням�нетрадиційних�або�поновлю-

ваних�джерел�енерії);

серії�АВ�№ 601420�на�право�провадження

осподарсь�ої�діяльності�з�постачання�тепло-

вої�енерії.

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьоо�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�а�олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Пантеле-

єва�П.�О.
Голова В. Кличко

Про капітальний ремонт стадіону 
середньої загальноосвітньої школи № 81 

на проспекті Павла Тичини, 22$а 
у Дніпровському районі

Розпорядження № 625 від 29 липня 2016 року
Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про ре$

гулювання містобудівної діяльності», з метою створення належних умов для виховання та навчання дітей:

1.�Здійснити��апітальний�ремонт�стадіон�

середньої�заальноосвітньої�ш�оли�№ 81�на

проспе�ті�Павла�Тичини,�22-а���Дніпровсь�о-

м��районі.

2.�Визначити��ом�нальне�підприємство�з

питань�б�дівництва�житлових�б�дин�ів�«Жит-

лоінвестб�д-УКБ»�(далі —�КП�«Житлоінвест-

б�д-УКБ»)�замовни�ом�робіт,�зазначених��

п�н�ті�1�цьоо�розпорядження.

3.�КП�«Житлоінвестб�д-УКБ»���встановле-

ном��поряд��:

3.1.�Визначити�енеральні�прое�тн��та�під-

рядн��б�дівельн��оранізації�для�ви�онання

робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьоо�розпоря-

дження.

3.2.�Забезпечити�розроблення�та�затвер-

дження�прое�тної�до��ментації.

3.3.�Забезпечити�дотримання�вимо�за�о-

нодавства�щодо�поряд���ви�онання�б�дівель-

них�робіт.

3.4.�Роботи�ви�онати�відповідно�до�Правил

блао�строю�міста�Києва,�затверджених�рі-

шенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25�р�дня

2008�ро���№ 1051/1051.

3.5.�Під�час���ладання�доовор��підряд��на

�апітальний�ремонт�об’є�та,�зазначеноо��

п�н�ті�1�цьоо�розпорядження,�обов’яз�ово

передбачити��мови�щодо�надання�підрядни-

�ом�арантії�я�ості�ви�онаних�робіт�та�вста-

новити�арантійні�стро�и�е�спл�атації�об’є�-

та.

3.6.�Забезпечити�вирішення�земельно-пра-

вових�питань.

4.�Взяти�до�відома,�що�фінанс�вання�робіт,

зазначених���п�н�ті�1�цьоо�розпорядження,�в

2016�році�б�де�здійснюватися�в�межах�по�аз-

ни�ів,�передбачених�Прорамою�е�ономічно-

о�і�соціальноо�розвит���м.�Києва�на�2016

рі�.

5.�Департамент��б�дівництва�та�житлово-

о�забезпечення�ви�онавчоо�оран��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації)�надати���встановленом�

поряд���до�Департамент��е�ономі�и�та�ін-

вестицій�ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації)�інвестиційні�пропозиції�щодо�в�лю-

чення�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьоо�роз-

порядження,�до�прорам�е�ономічноо�і�со-

ціальноо�розвит���м.�Києва�на�2017�рі��та

наст�пні�ро�и.

6.�Взяти�до�відома,�що�після�завершення

робіт�та�прийняття�об’є�та�в�е�спл�атацію

майно���встановленом��поряд���б�де�зара-

ховано�до��ом�нальної�власності�територіаль-

ної�ромади�міста�Києва.

7.�Контроль�за�ви�онанням�цьоо�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�а�олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Спасиб-

�а�О.�В.

Голова В. Кличко

Про будівництво артезіанської свердловини 
малої продуктивності на вул. Кирилівській, 99 

(вул. Фрунзе)
Розпорядження № 626 від 29 липня 2016 року

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року,
затвердженої рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 824/7060, в частині поліпшення
якості питної води столиці, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Здійснити�прое�т�вання�та�ви�онання�ро-

біт�з�б�дівництва�артезіансь�ої�свердловини

малої�прод��тивності�на�в�л.�Кирилівсь�ій,�99

(в�л.�Фр�нзе).

2.�Визначити�спеціалізоване�водоосподар-

сь�е��ом�нальне�підприємство�ви�онавчоо

оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�«Київводфонд»�за-

мовни�ом�б�дівництва�артезіансь�ої�свердло-

вини�малої�прод��тивності�на�в�л.�Кирилів-

сь�ій,�99�(в�л.�Фр�нзе).

3.�Спеціалізованом��водоосподарсь�ом�

�ом�нальном��підприємств��ви�онавчоо�ор-

ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�«Київводфонд»:

3.1.�Визначити�прое�тн��та�підрядн��б�ді-

вельн��оранізації�для�ви�онання�робіт,�зазна-

чених���п�н�ті�1�цьоо�розпорядження,�в��ста-

новленом��поряд��.

3.2.�Забезпечити�розроблення�та�затвер-

дження�в��становленом��поряд���прое�тної�до-

��ментації�для�ви�онання�робіт,�зазначених��

п�н�ті�1�цьоо�розпорядження.

3.3.�Забезпечити�дотримання�вимо�за�о-

нодавства�щодо�поряд���ви�онання�б�дівель-

них�робіт,�водноо�за�онодавства�та�за�оно-

давства�про�надра.

3.4.�Роботи�ви�он�вати�зідно�з�Правилами

блао�строю�міста�Києва,�затвердженими�рі-

шенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25�р�дня

2008�ро���№ 1051/1051.

3.5.�Під�час���ладання�доовор��підряд��на

ви�онання�робіт�з�б�дівництва�передбачити

�мови�щодо�надання�підрядни�ом�арантії�я�ос-

ті�ви�онаних�робіт�та�встановити�арантійні

стро�и�е�спл�атації�об’є�та.

4.�Департамент��житлово-�ом�нальної�ін-

фрастр��т�ри�ви�онавчоо�оран��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації)�подати�до�Департамент��е�ономі�и�та

інвестицій�ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації)�інвестиційні�пропозиції�щодо�в�лючен-

ня�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьоо�розпоря-

дження,�до�прорам�е�ономічноо�і�соціально-

о�розвит���м.�Києва�на�2016�рі��та�наст�пні

ро�и.

5.�Взяти�до�відома,�що�майно�після�завершен-

ня�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьоо�розпоря-

дження,�зарахов�ється�до��ом�нальної�влас-

ності�територіальної�ромади�міста�Києва.

6.�Контроль�за�ви�онанням�цьоо�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів�олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�зідно�з

розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про реконструкцію водопроводу Д=500 мм 
на вул. Борщагівській від пров. Ковальського 

до Повітрофлотського мосту
Розпорядження № 627 від 29 липня 2016 року

Відповідно до статті 30, підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве са$
моврядування в Україні», з метою забезпечення ефективності використання бюджетних коштів і управлін$
ня будівництвом та своєчасною прийняття об’єкта в експлуатацію, в межах функцій органу місцевого само$
врядування:

1.�Здійснити�ре�онстр��цію�водопровод�

Д=500�мм�на�в�л.�Борщаівсь�ій�від�пров.�Ко-

вальсь�оо�до�Повітрофлотсь�оо�мост�.

2.�Визначити�п�блічне�а�ціонерне�товари-

ство�«А�ціонерна��омпанія�«Київводо�анал»�за-

мовни�ом�ре�онстр��ції�водопровод��Д=500 мм

на�в�л.�Борщаівсь�ій�від�пров.�Ковальсь�оо

до�Повітрофлотсь�оо�мост�.

3.�П�блічном��а�ціонерном��товариств��«А�-

ціонерна��омпанія�«Київводо�анал»:

3.1.�Визначити�енеральн��прое�тн��та�е-

неральн��підрядн��б�дівельн��оранізації�для

ви�онання�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьоо

розпорядження,�в��становленом��за�онодав-

ством�поряд��.

3.2.�Забезпечити�розроблення�та�затвер-

дження�в��становленом��поряд���прое�тної�до-

��ментації�на�ви�онання�робіт,�зазначених��

п�н�ті�1�цьоо�розпорядження.

3.3.�Забезпечити�дотримання�вимо�за�о-

нодавства�щодо�поряд���ви�онання�б�дівель-

них�робіт.

3.4.�Роботи�ви�он�вати�зідно�з�Правилами

блао�строю�міста�Києва,�затвердженими�рі-

шенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25�р�дня

2008�ро���№ 1051/1051.

3.5.�Під�час���ладання�доовор��підряд��на

здійснення�робіт�з�ре�онстр��ції�передбачити

�мови�щодо�надання�підрядни�ом�арантії�я�ос-

ті�ви�онаних�робіт�та�встановити�арантійні

стро�и�е�спл�атації�об’є�та.

3.6.�Забезпечити�ви�онання�робіт�з�ре�онстр��-

ції�водопровод��Д=500�мм�на�в�л.�Борщаів-

сь�ій�від�пров.�Ковальсь�оо�до�Повітрофлот-

сь�оо�мост��та�прийняття�об’є�та�в�е�спл�-

атацію�в��становленом��за�онодавством�по-

ряд��.

4.�Взяти�до�відома,�що�фінанс�вання�робіт,

зазначених���п�н�ті�1�цьоо�розпорядження,��

2016�році�здійснюється�відповідно�до�по�аз-

ни�ів�Прорами�е�ономічноо�і�соціальноо�роз-

вит���м.�Києва�на�2016�рі�.

5.�Департамент��житлово-�ом�нальної�ін-

фрастр��т�ри�ви�онавчоо�оран��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації)�подати�до�Департамент��е�ономі�и�та

інвестицій�ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації)�інвестиційні�пропозиції�щодо�в�лючен-

ня�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьоо�розпоря-

дження,�до�прорам�е�ономічноо�і�соціально-

о�розвит���м.�Києва�на�2017�рі��та�наст�пні

ро�и.

6.�Взяти�до�відома,�що�все�майно�після�за-

вершення�робіт�з�ре�онстр��ції�водопровод�

Д=500�мм�на�в�л.�Борщаівсь�ій�від�пров.�Ко-

вальсь�оо�до�Повітрофлотсь�оо�мост��та

прийняття�в�е�спл�атацію�об’є�та�зарахов�є-

ться�до��ом�нальної�власності�територіальної

ромади�міста�Києва.

7.�Контроль�за�ви�онанням�цьоо�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів�олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�зідно�з

розподілом�обов’яз�ів.�

Голова В. Кличко
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Про внесення змін до структури 
Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 571 від 15 липня 2016 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року № 179 «Про упорядкування структури апарату цен$
тральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій», рішення Київської місь$
кої ради від 25 грудня 2014 року № 741/741 «Про упорядкування діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)», з урахуванням розпорядження Київського міського голови від 14 вересня 2015 року № 636 «Про
затвердження граничної чисельності працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)»:

Внести�зміни�до�стр��т�ри�Департамент��охорони�здо-

ров’я�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�затвердженої�роз-

порядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�26��р�дня

2012�ро���№ 2341�(в�реда�ції�розпорядження�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)�від�27��вітня�2016�ро���№ 295),�ви-

�лавши�її�в�новій�реда�ції,�що�додається.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

26.12.2016�р.�№�2341

(��реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

15.07.2016�р.�№�571)

СТРУКТУРА
Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
1.�Дире�тор�Департамент�

1.1.�Управління�аналітично�о��онтролю�та�з�питань�звернень��ромадян

1.1.1.�Відділ�аналітично�о��онтролю

1.1.2.�Відділ�з�питань�звернень��ромадян

1.2.�Відділ�б�х�алтерсь�о�о�облі���та�звітності

1.3.�Відділ�вн�трішньо�о�фінансово�о�а�дит�

1.4.�Се�тор�мобілізаційної�роботи

1.5.�Се�тор�правово�о�забезпечення

1.6.�Відділ��правління�персоналом

1.7.�Се�тор�взаємодії�зі�ЗМІ

1.8.�Се�тор�с�проводження�прое�тів�розвит���охорони�здоров’я

1.9.�Головний�спеціаліст�з�охорони�праці

1.10.�Головний�спеціаліст —��повноважена�особа�з�питань�запобі�ання�та�виявлення��ор�пції

2.�Перший�заст�пни��дире�тора

3.�Заст�пни��дире�тора

4.�Заст�пни��дире�тора —�начальни���правління�з�ор�анізації�медичної�допомо�и

4.1.�Управління�з�ор�анізації�медичної�допомо�и

4.1.1.�Відділ�з�ор�анізації�спеціалізованої�медичної�допомо�и

4.1.2.�Відділ�з�ор�анізації�первинної�медичної�допомо�и�та�санаторно�о�лі��вання

4.1.3.�Відділ��онтролю�я�ості�медичної�допомо�и

4.1.4.�Се�тор�з�ор�анізації�а��шерсь�о-�іне�оло�ічної�допомо�и

5.�Заст�пни��дире�тора —�начальни���правління�е�ономі�и

5.1.�Управління�е�ономі�и

5.1.1.�Відділ�планово-е�ономічної�роботи

5.1.2.�Відділ�спеціально�о�фонд�

5.1.3.�Відділ�план�вання�та�моніторин���цільових�про�рам,�тендерних�процед�р

5.1.4.�Відділ�розвит���матеріальних�а�тивів

Керівник апарату
В. Бондаренко

Про анулювання ліцензій
Розпорядження № 579 від 26 липня 2016 року

Відповідно до пункту 1 частини другої, частини шостої статті 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської ді$
яльності»:

1.�Ан�лювати�видані��ом�нальном��підприємств��«Ди-

ре�ція�з��тримання�та�обсл��ов�вання�житлово�о�фонд�

Святошинсь�о�о�район��м.�Києва»�(�од�ЄДРПОУ�36037999,

м.�Київ,�в�л.�Симирен�а,�б�дино��17)�ліцензії:

серії�АГ�№ 596082�на�право�провадження��осподарсь�ої

діяльності�з�виробництва�теплової�енер�ії�(�рім�тепло-

вої�енер�ії,�що�виробляється�на�теплоеле�троцентралях,

�о�енераційних��станов�ах�та��станов�ах�з�ви�ористан-

ням�нетрадиційних�або�поновлюваних�джерел�енер�ії);

серії�АГ�№ 596083�на�право�провадження��осподарсь�ої

діяльності�з�транспорт�вання�теплової�енер�ії�ма�істраль-

ними�та�місцевими�(розподільчими)�тепловими�мере-

жами;

серії�АГ�№ 596084�на�право�провадження��осподарсь�ої

діяльності�з�постачання�теплової�енер�ії.

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження�по-

�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації�Пантелеєва�П.�О.

Голова В. Кличко

Çàÿâè ïðî îðåíäó çàçíà÷åíîãî îá'ºêòà ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 êàëåíäàðíèõ äí³â ï³ñëÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ:
02160, ì. Êè¿â, Õàðê³âñüêå øîñå, 48. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë.: 559-11-61, 559-48-95

Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äâîõ ³ á³ëüøå çàÿâ íà îá'ºêò îðåíäè, áóäå îãîëîøåíî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè.

¹
ï/ï

Íàçâà îðãàíó
óïðàâë³ííÿ

Áàëàíñîóòðèìóâà÷
(íàçâà, þðèäè÷íà 
àäðåñà, òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò, ùîäî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà ïðî îðåíäó

Íàéìåíóâàííÿ òà ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ îá'ºêòà îðåíäè

Ðåºñòðîâèé
íîìåð ìàéíà

Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ.ì

Âàðò³ñòü ìàéíà çà íåçà-
ëåæíîþ îö³íêîþ, ãðí

Ìàêñèìàëüíî ìîæ-
ëèâèé ñòðîê îðåíäè Ìåòà âèêîðèñòàííÿ

1.

Íàö³îíàëüíà
àêàäåì³ÿ

íàóê Óêðà¿íè

²íñòèòóò õ³ì³¿ 
âèñîêîìîëåêóëÿðíèõ
ñïîëóê ÍÀÍÓ, 02160,
ì. Êè¿â, Õàðê³âñüêå

øîñå, 48, 559-13-94,
559-11-61

Äîïîì³æíèé êîðïóñ, ïðèì³-
ùåííÿ ¹ 12Ä.

05417041.1.
ÀÀÀÄÆÆ354 37,34 217639,10 Äî 31.12.17 ð.,

çà äîìîâëåí³ñòüþ Îô³ñ

2.
Ãàçîçâàðþâàëüíèé êîðïóñ,

âèðîáíè÷å ïðèì³ùåííÿ 
(ãàðàæ)

05417041.1.
ÅÀÓÐÁÄ050 51,20 200051,70 Äî 31.12.17 ð.,

çà äîìîâëåí³ñòüþ

Ðåìîíò ³ òåõí³÷íå
îáñëóãîâóâàííÿ àâ-

òîòðàíñïîðòó

Îãîëîøåííÿ îðåíäîäàâöÿ — ²íñòèòóòó õ³ì³¿ âèñîêîìîëåêóëÿðíèõ ñïîëóê HAH Óêðà¿íè
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó äåðæàâíå ìàéíî, ùîäî ÿêîãî íàä³éøëè çàÿâè

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Â È Ì Î Ã À

ïðî óñóíåííÿ ïîðóøåííÿ çà êðåäèòíèì òà ³ïîòå÷íèì äîãîâîðàìè

03.03.2006 ð. ì³æ TOB "Òðèäåíòà Aãðî" òà ÀÊÁ "ÒÀÑ-²íâåñòáàíê" áóëî óêëàäåíî Êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 448,

â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî Áàíê íàäàâ Ïîçè÷àëüíèêó êðåäèòí³ êîøòè.

Â çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ óìîâ Êðåäèòíîãî äîãîâîðó 6.12.2007 ð., ì³æ Áàíêîì òà ìàéíîâèì ïîðó÷èòåëåì

Ïîçè÷àëüíèêà — Øåë³õîâèì Ãðèãîð³ºì Îëåêñàíäðîâè÷åì áóëî óêëàäåíî ²ïîòå÷íèé äîãîâ³ð ¹ 448/²Ï-3.

â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî îñòàíí³é íàäàâ â ³ïîòåêó Áàíêó íåðóõîìå ìàéíî, ÿêå íàëåæèòü éîìó íà ïðàâ³ ïðèâàòíî¿

âëàñíîñò³, à ñàìå:

- çåìåëüíà ä³ëÿíêà ïëîùåþ 0, 120 ãa, ùî ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: Êè¿âñüêà îáëàñòü, Îáóõ³âñüêèé ðàéîí,

Óêðà¿íñüêà ì³ñüêðàäà, ñ/ò "Ðîçäîëëÿ", êàäàñòðîâèé íîìåð 3223151000:04:065:0091;

- ñàäîâèé áóäèíîê çàãàëüíîþ ïëîùåþ 495,9 êâ. ì. æèòëîâîþ ïëîùåþ 76,2 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàíèé çà

àäðåñîþ: Êè¿âñüêà îáëàñòü, Îáóõ³âñüêèé ðàéîí, ì. Óêðà¿íêà. "Ðîçäîëëÿ", ñàäîâå òîâàðèñòâî, áóä. á/í íà

âèùåçàçíà÷åí³é çåìåëüí³é ä³ëÿíö³.

Ñòàíîì íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ïðàâà âèìîãè çà âèùåâêàçàíèìè äîãîâîðàìè ïåðåéøëî äî TOB "ÊÓÀ "ÑÊÀÉ

ÊÅÏ²ÒÀË ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ".

Â³äïîâ³äíî äî óìîâ âêàçàíîãî ²ïîòå÷íîãî äîãîâîðó, ðîçä³ë 4, ²ïîòåêîäåðæàòåëü íàáóâàº ïðàâà çâåðíóòè

ñòÿãíåííÿ íà ïðåäìåò ³ïîòåêè ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ Çàêîíîì Óêðà¿íè "Ïðî ³ïîòåêó" òà (àáî) ²ïîòå÷íèì

äîãîâîðîì, à òàêîæ, ÿêùî ó ìîìåíò íàñòàííÿ ñòðîêó âèêîíàííÿ çîáîâ'ÿçàíü ïîçè÷àëüíèêà çà Êðåäèòíèì

äîãîâîðîì ö³ çîáîâ'ÿçàííÿ íå áóäóòü âèêîíàí³, à ñàìå: ïðè íåñïëàò³ àáî ÷àñòêîâ³é íåñïëàò³ â ñòðîê ñóì ïðîöåíò³â

çà êîðèñòóâàííÿ êðåäèòîì, òà (àáî) ïðè ïîâíîìó àáî ÷àñòêîâîìó íåïîâåðíåíí³ ñóìè êðåäèòó ó âñòàíîâëåí³

ñòðîêè â³äïîâ³äíî äî Êðåäèòíîãî äîãîâîðó: òà (àáî) ïðè íåñïëàò³ àáî ÷àñòêîâ³é íåñïëàò³ â ñòðîê ñóì êîì³ñ³é,

ïåí³, òà (àáî) øòðàô³â, à òàêîæ â ³íøèõ âèïàäêàõ íåâèêîíàííÿ óìîâ Êðåäèòíîãî äîãîâîðó.

Íà äàíèé ÷àñ çàáîðãîâàí³ñòü TOB "Òðèäåíòà Aãðî" ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó ¹ 448 â³ä 03.03.2006 ð. ñòàíîâèòü

225 931 205,29 (äâ³ñò³ äâàäöÿòü ï'ÿòü ì³ëüéîí³â äåâ'ÿòñîò òðèäöÿòü îäíó òèñÿ÷ó äâ³ñò³ ï'ÿòü, 29) ãðèâåíü.

Çã³äíî ï.2 ñò. 625 ÖÊ Óêðà¿íè áîðæíèê, ÿêèé ïðîñòðî÷èâ âèêîíàííÿ ãðîøîâîãî çîáîâ'ÿçàííÿ, íà âèìîãó

êðåäèòîðà, çîáîâ'ÿçàíèé ñïëàòèòè ñóìó áîðãó ç óðàõóâàííÿì âñòàíîâëåíîãî ³íäåêñó ³íôëÿö³¿ çà âåñü ÷àñ

ïðîñòðî÷åííÿ, à òàêîæ òðè ïðîöåíòè ð³÷íèõ â³ä ïðîñòðî÷åíî¿ ñóìè, ÿêùî ³íøèé ðîçì³ð ïðîöåíò³â íå âñòàíîâëåííèé

äîãîâîðîì, àáî çàêîíîì.

Â³äïîâ³äíî äî ÷. 3 ñò. 33 öüîãî Çàêîíó çâåðíåííÿ ñòÿãíåííÿ íàà ïðåäìåò ³ïîòåêè çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³

ð³øåííÿ ñóäó, âèêîíàâ÷îãî íàïèñó íîòàð³óñà àáî çã³äíî ç äîãîâîðîì ïðî çàäîâîëåííÿ âèìîã ³ïîòåêîäåðæàòåëÿ.

Ó çâ'ÿçêó ç âèùåâèêëàäåíèì, ïðîøó Âàñ â òðèäöÿòèäåííèé ñòðîê ç äíÿ îòðèìàííÿ âêàçàíî¿ ïðåòåíç³¿

ïîãàñèòè ïåðåä TOB "ÊÓÀ "ÑÊÀÉ ÊÅÏ²ÒÀË ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ" íàÿâíó çàáîðãîâàí³ñòü ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó

¹ 448 â³ä 03.03.2006 ð. ó ðîçì³ð³ 225 931 205,29 (äâ³ñò³ äâàäöÿòü ï'ÿòü ì³ëüéîí³â äåâ'ÿòñîò òðèäöÿòü îäíó

òèñÿ÷ó äâ³ñò³ ï'ÿòü, 29) ãðèâåíü, ó ðàç³ çàëèøåííÿ âêàçàíî¿ ïðåòåíç³¿ áåç çàäîâîëåííÿ TOB "ÊÓÀ"ÑÊÀÉ ÊÅÏ²ÒÀË

ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ" çìóøåíà áóäå ïðîâîäèòè ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ øëÿõàìè ïåðåäáà÷åíèìè ä³þ÷èì

Çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè òà óìîâàìè ²ïîòå÷íîãî äîãîâîðó ¹ 448/²Ï-3 â³ä 06.12.2007 ð.îêð³ì öüîãî,áóäóòü äîäàòêîâî

íàðàõîâàí³ ïðîöåíòè, øòðàôí³ ñàíêö³¿ òà ïåíÿ çà íåâèêîíàííÿ óìîâ âèùåâêàçàíîãî êðåäèòíîãî äîãîâîðó.

27.09.2016 îá 11.15 ó ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà (ì. Êè¿â, âóë.
Áîëáî÷àíà Ïåòðà, 8, êîðïóñ 1, çàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ¹ 36) â³äáóäåòüñÿ ñóäîâå çàñ³äàííÿ â
àäì³í³ñòðàòèâí³é ñïðàâ³ ¹ 826/6014/16 (ñóääÿ: Àðñ³ð³é P.O.) çà ïîçîâîì Áðîí³öüêî¿ Ñâ³òëàíè Ìèêîëà¿âíè
äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè,òðåòÿ îñîáà —Øâåöü Â³êòîð³ÿ Âîëîäèìèð³âíà,ïðî âèçíàííÿ íåçàêîííèì
ïóíêòó 13.3 "Ïîðÿäîê äåìîíòàæó (ïåðåì³ùåííÿ) ñàìîâ³ëüíî ðîçì³ùåíèõ (âñòàíîâëåíèõ) ìàëèõ
àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì, òèì÷àñîâèõ ñïîðóä òîðãîâåëüíîãî, ïîáóòîâîãî, ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî ÷è
³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ äëÿ çä³éñíåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³,çàñîá³â ïåðåñóâíî¿ äð³áíîðîçäð³áíî¿
òîðãîâåëüíî¿ ìåðåæ³, îá'ºêò³â ñåçîííî¿ äð³áíîðîçäð³áíî¿ òîðãîâåëüíî¿ ìåðåæ³" ðîçä³ëó XIII
"Ðîçì³ùåííÿ òà óòðèìàííÿ ìàëèõ àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì òà òèì÷àñîâèõ ñïîðóä òîðãîâåëüíîãî,
ïîáóòîâîãî, ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî ÷è ³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ äëÿ çä³éñíåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿
ä³ÿëüíîñò³" Ïðàâèë áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 25.12.2008 ¹ 1051/1051 (ïóíêò 13.3 ó ðåäàêö³¿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.05.2015
¹ 566/1430).

07.09.2016 î 09.30 ó ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà (ì. Êè¿â,
âóë. Áîëáî÷àíà Ïåòðà, 8, êîðïóñ 1, çàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ¹ 36) â³äáóäåòüñÿ ñóäîâå çàñ³äàííÿ
â àäì³í³ñòðàòèâí³é ñïðàâ³ ¹ 826/6014/16 (ñóääÿ: Ôåäîð÷óê À.Á.) çà ïîçîâîì Ãðîìàäñüêî¿
îðãàí³çàö³¿ "Ðàäà Âåòåðàí³â ÀÒÎ"äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî âèçíàííÿ íåçàêîííèì òà ñêàñóâàííÿ
ïóíêò³â 1, 7 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 17.03.2016 ¹ 237/237.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü—Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ:
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ —Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äåñíÿíñüêîãî
ðàéîíó ì. Êèºâà": 1) âóë. Æóêîâà, 19-à, çàãàëüíà ïëîùà — 155,95 êâ.ì, 1 ïîâåðõ, âàðò³ñòü îá'ºêòà — 3 125 800,00
ãðí, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ ïåðóêàðí³ òà òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó
íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, àëêîãîëüíèõ òà òþòþíîâèõ âèðîá³â, ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà 1 êâ.ì —
192,40 ãðí, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 30 004,43 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Â³äïîâ³äíî äî
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç (ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ
íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ
ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29,
Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 220. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà
òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

⌦ Втрачене�посвідчення��часни�а�бойових�дій�війсь�ової�частини�А1314,
серія�УБД�№�133628�на�ім'я�Чибри�а�Павла�Гри�оровича�вважати
недійсним.
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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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Ì²ÑÒÎ

Ó Êèºâ³ äåìîíòîâàíî
îñòàíí³é ìåãàáîðä 
Ó ÑÅÐÅÄÓ áóëè çàâåðøåí³ ðîáîòè ç äåìîíòàæó îñòàí-
íüîãî ìåãàáîðäó — ïðàâîðó÷ çà âè¿çäîì ç Ðóñàí³âñüêî¿
íàáåðåæíî¿ íà ì³ñò ³ìåí³ ª. Ïàòîíà. Ïëîùà ðåêëàì-
íî¿ êîíñòðóêö³¿ ñòàíîâèëà 900 êâ. ì. Âàðòî çàóâàæè-
òè, ùî çã³äíî ç íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè, ùî
ðåãóëþþòü ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè â 
Êèºâ³, ìàêñèìàëüíà ïëîùà ðåêëàìíîãî çàñîáó íà òå-
ðèòîð³¿ ì³ñòà ìîæå ñêëàäàòè 36 êâ. ì. Òîáòî, âêàçà-
íà êîíñòðóêö³ÿ, ÿê ³ äâ³ äåìîíòîâàí³, ó 30 ðàç³â ïå-
ðåâèùóâàëà äîçâîëåíèé ôîðìàò.

«Äåìîíòàæ áîðäó áóëî ðîçïî÷àòî 15 ëèïíÿ. Ðî-
áîòè òðèâàëè òðîõè äîâøå, í³æ äâà òèæí³. ßê ³ äâà
³íø³, âæå äåìîíòîâàí³ îá’ºêòè, öÿ êîíñòðóêö³ÿ áóëà
áàãàòîòîííîþ, òîæ ¿¿ ð³çàëè ÷àñòèíàìè. Âëàñíèêó —
ÒÎÂ «ËÀÉÔ ÁÎÐÄ» — òðè÷³ íàïðàâëÿëèñÿ âèìîãè
ñàìîñò³éíî çä³éñíèòè çíåñåííÿ íåçàêîííîãî ðåê-
ëàìíîãî íîñ³ÿ. Ìåíåäæìåíò êîìïàí³¿ í³ÿê íå â³äðå-
àãóâàâ íà íàø³ âèìîãè, òîìó ìåãàáîðä äåìîíòîâàíî

ñèëàìè ÊÏ «Êè¿âðåêëàìà», — ðîçïîâ³â çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñ³é Ðåçí³êîâ.

Êîíñòðóêö³ÿ íå â³äïîâ³äàëà Êîíöåïö³¿ çîâí³ø-
íüî¿ ðåêëàìè ó ì. Êèºâ³ ³ òåðì³í ä³¿ äîçâîëó íà ¿¿ ðîç-
ì³ùåííÿ çàê³í÷èâñÿ. Çíåñåííÿ ìåãàáîðäó êîøòóâà-
ëî ñòîëè÷íîìó áþäæåòó ïîíàä 200 òèñ. ãðí. Îëåêñ³é
Ðåçí³êîâ çàóâàæèâ, ùî âèòðà÷åí³ êîøòè ì³ñòî ïëà-
íóº ïîâåðíóòè: àáî öå áóäå äîáðîâ³ëüíà êîìïåíñà-
ö³ÿ â³ä âëàñíèêà, àáî ïîçîâ äî ñóäó �

Àíãë³éñüêó çðîáëÿòü äîñòóïí³øîþ øêîëÿðàì 

Ì²ÑÜÊÀ ÂËÀÄÀ ïðàãíå, ùîá óñ³
øêîëÿð³ Êèºâà ìàëè äîñòóï äî âè-
â÷åííÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè. Ïðî öå
éøëîñÿ ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ïåðøîãî
çàñòóïíèêà ÊÌÄÀ Ãåííàä³ÿ Ïë³ñà
ç ïðåäñòàâíèêàìè óïðàâë³íü îñâ³-
òè, îñâ³òí³õ îðãàí³çàö³é òà Capital
English.Òàê, ðîáî÷à ãðóïà,ÿêó ñòâî-
ðþþòü ïðè ÊÌÄÀ, ïîâèííà íàïðà-
öþâàòè ïðîïîçèö³¿ ùîäî ìåòîä³â
óïðîâàäæåííÿ çàãàëüíîäîñòóïíî¿
³íîçåìíî¿ ìîâè íà áåçîïëàòí³é îñ-
íîâ³ ó âñ³õ ðàéîíàõ ñòîëèö³.

«Ìè ïèøàºìîñÿ, ùî Êè¿â ïîñ³-
äàº ë³äèðóþ÷³ ïîçèö³¿ ó ðåéòèí-
ãàõ âèêëàäàííÿ òà ó÷í³âñüêèõ çíàíü.
Îäíàê ìè òàêîæ çíàºìî, ùî, ñêà-
æ³ìî, ó÷í³, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ ó øêî-
ëàõ öåíòðàëüíî¿ ÷àñòèíè ì³ñòà,
ìàþòü çíà÷íî á³ëüø³ ìîæëèâî-
ñò³, — êàæå Ãåííàä³é Ïë³ñ. — Òîìó
ìè õî÷åìî çì³íèòè öå, àäæå òàëà-
íîâèò³ ä³òè º ñêð³çü, ³ óâàæí³ ïå-
äàãîãè äîïîìàãàþòü ¿ì íå ëèøå
çäîáóòè íåîáõ³äí³ çíàííÿ, àëå é
âèçíà÷èòèñÿ ³ç ìàéáóòí³ì,äëÿ ÿêî-

ãî àíãë³éñüêà — á³ëüø í³æ íåîá-
õ³äíà». Â³í äîðó÷èâ ðîáî÷³é ãðóï³
âèâ÷èòè ìîæëèâîñò³ äëÿ ôàêóëü-
òàòèâíîãî âèêëàäàííÿ ³íîçåìíî¿
ìîâè ïðè øêîëàõ.

Çà äàíèìè óïðàâë³ííÿ îñâ³òè,
86% ñòîëè÷íèõ øêîëÿð³â âèâ÷à-
þòü àíãë³éñüêó ìîâó, ÿêó âèêëà-
äàº ìàéæå 3 òèñÿ÷³ ïåäàãîã³â. Íà
íèí³øí³é íàâ÷àëüíèé ð³ê ó øêîëàõ
ì³ñòà º 61 âàêàíñ³ÿ, à çà ñâîþ ïðà-
öþ â÷èòåëü îòðèìóº â ñåðåäíüî-
ìó â³ä 2,5 äî 4,7 òèñ. ãðí. �

Íà ïðîñï. Àêàäåì³êà Ãëóøêîâà 
çàì³íÿòü àñôàëüò òà â³äðåìîíòóþòü
òðîòóàðè

ÄÎ Ê²ÍÖß âåðåñíÿ â ðàìêàõ êà-
ï³òàëüíîãî ðåìîíòó ïðîñï. Àêà-
äåì³êà Ãëóøêîâà áóäå âëàøòî-
âàíî íîâå àñôàëüòîáåòîííå ïî-
êðèòòÿ ïëîùåþ 81 òèñ. êâ. ì òà
â³äðåìîíòîâàíî òðîòóàðè íà ïëî-
ù³ 21 òèñ. êâ. ì.

Çîêðåìà, äîðîæíèêè óïðî-
äîâæ íàñòóïíèõ 2-õ ì³ñÿö³â
çä³éñíÿòü ðåìîíò òà âñòàíîâ-

ëåííÿ íà ïðîåêòíó â³äì³òêó ðå-
ø³òîê çëèâîïðèéìà÷³â òà ëþ-
ê³â îãëÿäîâèõ êîëîäÿç³â, ïåðåâ-
ñòàíîâëåííÿ áîðòîâîãî êàìå-
íþ, âëàøòóþòü íîâå ïîêðèòòÿ
ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè òà òðîòó-
àð³â. Òàêîæ êîìóíàëüíèêè
çìîíòóþòü íà ïðîñïåêò³ íîâå
íàïðàâëÿþ÷å ï³øîõ³äíå îãîðî-
äæåííÿ �

Íà âóëèö³ Áîðùàã³âñüê³é 
ðåêîíñòðóþþòü âîäîïðîâ³ä

ÍÀ ÂÓËÈÖ² Áîðùàã³âñüê³é (â³ä ïðîâ. Êîâàëüñüêîãî äî Ïîâ³òðî-
ôëîòñüêîãî ìîñòó) ðåêîíñòðóþþòü âîäîïðîâ³ä ä³àìåòðîì 500 ìì.
Ï³äïèñàíå â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ.

Çàçíà÷åí³ ðîáîòè çàáåçïå÷àòü áåçïåðåá³éíå âîäîïîñòà÷àííÿ òà
ãàðàíòîâàíå ïîæåæîãàñ³ííÿ çàáóäîâè çíà÷íî¿ ÷àñòèíè Ñîëîì’ÿí-
ñüêîãî òà Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîí³â, äå ìåøêàº áëèçüêî 40 òèñ. êè-
ÿí.

Çã³äíî ç äîêóìåíòîì, çàìîâíèêîì ðîá³ò ³ç ðåêîíñòðóêö³¿ îá’ºê-
òà âèçíà÷åíî ÏÀÒ «ÀÊ «Êè¿ââîäîêàíàë». Òàê, òîâàðèñòâó äîðó÷åíî
âèçíà÷èòè ãåíåðàëüíó ïðîåêòíó òà ãåíåðàëüíó ï³äðÿäíó áóä³âåëü-
íó îðãàí³çàö³¿ äëÿ ðåàë³çàö³¿ çàïëàíîâàíîãî â óñòàíîâëåíîìó çà-
êîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó, ðîçðîáèòè ïðîåêòíó äîêóìåíòàö³þ íà âè-
êîíàííÿ ðîá³ò.

Ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â ³ç ðåêîíñòðóêö³¿ çä³éñíþâàòèìåòüñÿ â³ä-
ïîâ³äíî äî ïîêàçíèê³â Ïðîãðàìè åêîíîì³÷íîãî òà ñîö³àëüíîãî ðîç-
âèòêó ì. Êèºâà íà 2016 ð³ê �

Ìåøêàíö³â òà ãîñòåé 
ì³ñòà çàïðîøóþòü
íà «Ìåäîâèé ñïàñ»

13-21 ÑÅÐÏÍß ç 9.00 äî 20.00 íà âóë. Àêàäåì³êà Êîñ-
òè÷åâà (â ìåæàõ âóëèöü Ìàðøàëà Êîíºâà òà Ìàðøà-
ëà ßêóáîâñüêîãî) â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ òðèâàòè-
ìå òåìàòè÷íèé ÿðìàðîê «Ìåäîâèé ñïàñ». Ï³ä ÷àñ çà-
õîäó ïðîäàâàòèìóòü ìåä, ïðîäóêòè áäæ³ëüíèöòâà,
ôðóêòè, õë³áîáóëî÷í³ âèðîáè, ìîðîçèâî òà ³íø³ òî-

âàðè. Òàêîæ äëÿ ä³òåé îðãàí³çóþòü ìàéñòåð-êëàñè ç
âèãîòîâëåííÿ ëÿëüîê-ìîòàíîê, ô³ãóð ³ç ïîâ³òðÿíèõ
êóëüîê (òâ³ñò³íã), ôåòðîâèõ ³ãðàøîê, ëèñò³âîê, ñâ³-
÷îê ³ç âîñêó, ïîðîáîê ³ç âèêîðèñòàííÿì òåõí³êè êâ³-
ë³íã, à òàêîæ ïåòðèê³âñüêîãî ðîçïèñó, ðîçïèñó ãëè-
íÿíèõ âèðîá³â, äåêóïàæó òà ðîçïèñó äåðåâà. Â³äáó-
äóòüñÿ àí³ìàö³éí³ ïðîãðàìè, õ³ì³÷íå òà øîó ìèëüíèõ
áóëüáàøîê, à òàêîæ àêö³¿ ç ïðèãîùàííÿ ä³òåé áåç-
êîøòîâíèì ìîðîçèâîì òà öóêðîâîþ âàòîþ.

Îðãàí³çàòîðàìè òåìàòè÷íîãî ÿðìàðêó «Ìåäîâèé
ñïàñ» º ÊÏ «Êè¿âñüêà ñïàäùèíà» ñï³ëüíî ç ÁÔ «Ð³ä-
íå ì³ñòî ìîº» çà ñïðèÿííÿ Äåïàðòàìåíòó ïðîìèñ-
ëîâîñò³ òà ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà òà Ãîëîñ³¿âñüêî¿
ÐÄÀ �

Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáà Óêðà¿íè ïðî óñêëàäíåííÿ 
åï³äåìñèòóàö³¿ ùîäî çàõâîðþâàíîñò³ íàñåëåííÿ

²Ç ÏÎ×ÀÒÊÓ 2016 ðîêó â Óêðà¿í³
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ïîã³ðøåííÿ åï³-
äåì³÷íî¿ ñèòóàö³¿ ùîäî ãîñòðèõ
êèøêîâèõ ³íôåêö³éíèõ çàõâîðþ-
âàíü íàñåëåííÿ.

Òàê ñòàíîì íà 22.07.2016 ðîêó
â íàø³é äåðæàâ³ çàðåºñòðîâàíî 86
ñïàëàõ³â ãîñòðèõ êèøêîâèõ ³íôåê-
ö³éíèõ çàõâîðþâàíü, âíàñë³äîê
ÿêèõ ïîñòðàæäàëî 1815 îñ³á, ç íèõ
864 äèòèíè. Çà àíàëîã³÷íèé ïåð³-

îä ìèíóëîãî ðîêó áóëî çàðåºñòðî-
âàíî 51 ñïàëàõ, âíàñë³äîê ÿêèõ ïî-
ñòðàæäàëî 923 îñîáè, ç íèõ 470 ä³-
òåé. Ñïàëàõè ðåºñòðóâàëèñü ìàé-
æå íà âñ³õ àäì³í³ñòðàòèâíèõ òåðè-
òîð³ÿõ, çà âèêëþ÷åííÿì Äîíåöü-
êî¿ òà Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñòåé. Çà
ì³ñöåì âèíèêíåííÿ — 36 ñïàëàõ³â
(41,9%) çàðåºñòðîâàíî â îðãàí³çî-
âàíèõ äèòÿ÷èõ êîëåêòèâàõ. ²ç çà-
êëàäàìè ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàðñòâà

òà òîðã³âë³ ïîâ’ÿçàíî 27 ñïàëàõ³â
(31,4%), ç ïðèâàòíèìè äîìîãîñïî-
äàðñòâàìè — 23 ñïàëàõè (26,7%).
Çà åò³îëîã³÷íèì ôàêòîðîì 36 ñïà-
ëàõ³â (50,7 %) âèêëèêàíî ñàëüìî-
íåëàìè, 13 — ðîòàâ³ðóñàìè (18,3%),
8 — â³ðóñàìè ãåïàòèòó À (11,3 %),
ó 13 (18,3 %) — ³íøèìè çáóäíèêà-
ìè, â îäíîìó âèïàäêó (1,4%) çáóä-
íèêà íå âñòàíîâëåíî. Îñíîâíèé
ôàêòîð ïåðåäà÷³ — õàð÷îâèé �
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