
ПРИБЛИЗНО через два місяці піс-
ля розгляду цього проекту рішення 
у першому читання, вдалося по-
спілкуватися з суб’єктом ініціативи 
подання – керів-
ником депутат-
ської фракції ВО 
«Свобода» Юрієм 
Сиротюком. Під 
час чергового пле-
нарного засідання 
у червні, коли в кулуарах Київради 
заговорили про можливість вне-
сення його на розгляд як невід-
кладного. 

– Це лише чутки, – спростував 
такі очікування пан Юрій. – Я за-
конослухняна людина, дисциплі-
нований депутат Київради тому 
волію дотримуватися відповідної 
депутатської етики і визначеної 

процедури. Проект мовного рішен-
ня має подаватися не із підполи, 
а відкрито. Пройти всі необхідні 
обговорення у відповідних комісі-
ях, узгодження з громадськістю... 

І ось вчора депутати Київради 
нарешті змогли повернутися до 
мовної теми українізації сфери 
обслуговування у місті. Зауважимо, 
що вже зранку це питання гучно 
піднімалося представниками ки-
ївської громади під стінами мерії. 
Дуже доречною передмовою до 
розгляду проекту рішення цього 
став короткий, але 
змістовний ви-
ступ Івана Мал-
ковича, відомого 
українського по-
ета, письменни-
ка і видавця. 

– Це буде дуже коротка лірична 
промова, – зазначив пан Малкович. 
– Спробуйте цим своїм рішен-
ням підштовхнути людей, більше 
спілкуватися українською. Адже 
сьогодні добра українська мова 
є ознакою освіченої, культурної 
людини. Зробімо так, щоб вона 
почувалася у Києві не як бідолашна 
жебрачка, а як молода красуня, 
господиня нашої прекрасної сто-
лиці. Адже мова – найважливіший 
маркер національної ідентифікації. 
Можуть видозмінюватися прапор, 
герб, навіть, на превеликий жаль, 
територія. Але, як писала Леся 
Українка, нація повинна борони-
ти свою мову більше, аніж свою 
територію… 

Депутати погодили правки, що 
надійшли до проекту рішення «Про 
подолання наслідків совєцької 
окупації в мовній царині» та про-
голосували за документ уцілому. 
Відповідний проект Київрада 
підтримала за основу 20 квітня. 
Відповідно до нової редакції, рі-
шення носитиме назву «Про за-
ходи безпеки щодо забезпечення 
регіональної мовної політики в 
місті Києві». Встановлюється, що 
мовою роботи, діловодства і до-
кументації всіх органів місцевого 
самоврядування, підприємств, 
установ та організацій комунальної 
форми власності, а також мовою 
офіційних оголошень і повідомлень 
є державна мова. 

Також більш детально виписано 
пункт про використання україн-
ської в місцях громадського обслу-
говування. Передбачається, що при 
реалізації товарів і наданні послуг, 
першочергово використовується 
державна мова. 

«Одночасно, на прохання спо-
живача, суб’єкт господарювання 
може використовувати будь-яку 
іншу іноземну мову для повного 
донесення інформації про това-
ри та послуги, та для належного 
обслуговування. При цьому ми 
залишили пункт, який передбачає, 
що у всіх закладах громадського 
харчування обов’язкова наявність 
меню державною мовою. При об-
слуговуванні відвідувачів персонал 
зобов’язується пропонувати страви 
українською і лише на вимогу від-
відувача, надавати меню будь-якою 
іншою мовою за наявності», – уточ-
нив автор відповідного рішення 
Юрій Сиротюк. 

Також встановлюється, що на 
території Києва всі назви уста-
нов, підприємств, організацій, 
вивіски, плакати, афіші, публічні 
повідом лення, рекламні оголошен-
ня та будь-які інші форми аудіo- і 
візуальної рекламної продукції 
виконуються державною мовою. 
Окремо наголошується, що таке 
правило не поширюється на ди-
пломатичні установи та офіційні 
представництва міжнародних орга-
нізацій, що розташовані в Києві � 

Українське меню в усіх закладах 
громадського харчування столиці

Під час пленарного засідання наприкінці квітня 
депутатами Київради розглядалося питання щодо 
«подолання наслідків совєцької окупації в мовній 
царині» у першому читанні. Тоді було вирішено 
доопрацювати цей проект рішення у відповідних 
комісіях. Майже через півроку це злободенне питання 
розглядалося у другому читанні. У проекті порядку 
денному воно значилось 41-м, із 43-х серед загальних, 
але депутати винесли його на обговорення як 
першочергове. 

Михайло КАМІНСЬКИЙ |  «Хрещатик» 

Київ урочисто 
відзначить День 
Гідності та Свободи 

21 листопада у столиці вшанують 
громадянський подвиг учасників По-
маранчевої революції та Революції 
Гідності – відповідний Указ про відзна-
чення Дня Гідності та Свободи підписав 
Президент України. 

Зокрема передбачено проведення 
меморіальних, урочистих і культурно-
мистецьких заходів за участю пред-
ставників органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування, 
духовенства, громадськості, передусім 
учасників революційних подій в Україні 
у 2004, 2013-2014 роках, учасників 
АТО в Донецькій і Луганській областях. 

У цей день триватимуть урочисті 
церемонії покладання квітів, тематичних 
композицій, встановлення лампадок до 
місць поховань Героїв Небесної Сотні, 
загиблих учасників бойових дій на 
сході країни, пам’ятників і пам’ятних 
знаків, присвячених подіям та учасникам 
Революції Гідності, АТО в Донецькій і 
Луганській областях. 

У військових частинах, навчальних 
та інших закладах для дітей та молоді, 
закладах культури, пройдуть тематич-
ні виставки, інформаційні заходи та 
зустрічі з активними учасниками ре-
волюційних подій та учасниками АТО. 

Крім того, передбачено упорядку-
вання об’єктів, пов’язаних із подіями Ре-
волюції Гідності, пам’ятників, пам’ятних 
знаків, місць поховань загиблих під 
час Революції Гідності та борців за 
незалежність України у XX столітті, 
воїнів, полеглих у боях за свободу та 
територіальну цілісність України. 

Тбілісоба 
на Андріївському 

Під такою назвою 7-8 жовтня на Андрі-
ївському узвозі вже вшосте відбудеться 
фестиваль українсько-грузинської друж-
би. За словами організаторів, цього року 
свято Тбілісі в Києві збігається із тради-
ційною Тбілісобою у Тбілісі. Вихідними 
на гостей фестивалю чекає насичена  
музична програма: до столиці приїж-
джають два вокальних ансамблі «Аліло» 
та «Муцо», виконавиця грузинських 
народних пісень Наталі Гоготідзе. Вже 
знайомий киянам тбіліський колектив 
– «Театральний квартет» виконувати-
ме грузинські міські романси в музеї 
Булгакова. Спеціальним подарунком 
відвідувачам стане виступ київського 
Fantastic Orchestra з творами Гії Канчелі 
та спеціальний грузинський сет від B&B 
project. У програмі також виступи гуртів 
Ярра, 77CHASOFF і улюбленця публіки 
Шмагі Тагіашвілі. 

Традиційно в програмі свята: концерт 
грузинських танцювальних колективів, 
дегустація вин, майстер-класи з гру-
зинських танців, конкурс-вікторина «Я 
люблю Грузію», грузинські літературні 
читання, фотовиставка, інтерактивні 
арт-проекти, дитяча програма, фото- 
зони для гостей. 

У цьому році на гостей чекають дві 
сцени – а це означає більше цікавих 
заходів і розіграшів призів.
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 �  За надважливий «мовний» документ проголосували 
80 депутатів Київради

Учора депутати Київради повернулися до мовної теми українізації у місті, погодили правки, що надійшли до проекту рішення та 80-ма голосами 
підтримали документ уцілому
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Про надання статусу скверу земельній ділянці,  
розташованій на вул. Львівській, 3  
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 24/3031 від 14 вересня 2017 року
Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених 
наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 
року № 105, з метою раціонального використання та збереження зелених насаджень Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про внесення змін до рішення  
Київської міської ради від 07 липня 2016 року  

№579/579 «Про Регламент Київської міської ради»
Рішення Київської міської ради № 2/3009 від 14 вересня 2017 року

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до статті 45 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської 

Про надання статусу скверу земельній ділянці на  
вул. Героїв Дніпра, між будинками № 45 та № 51  

в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 19/3026 від 14 вересня 2017 року

Відповідно до статей 19, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом 
Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105, з метою 
раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати статус скверу земельній ділянці 
площею 1,7958 га, розташованій на вул. Львів-
ській, 3 у Святошинському районі м. Києва 
(кадастровий номер 8000000000:75:083:0007), 
межі якої зазначені у додатку до цього рішення 
(план-схема додається).

2. Внести зміни до Програми розвитку зе-
леної зони м. Києва до 2010 року та концепції 
формування зелених насаджень в центральній 
частині міста, затверджених рішенням Київської 
міської ради від 19 липня 2005 року № 806/3381, 
продовжених на період до 31 грудня 2017 року 
рішенням Київської міської ради № 572/572 
(таблиця 2 «Озеленені території загального 
користування м. Києва, що відповідають типо-
логічним ознакам та планувальним вимогам»), 
додавши земельну ділянку, визначену пунктом 
1 цього рішення, до переліку скверів Святошин-
ського району м. Києва.

3. Припинити Територіальному медичному 
об’єднанню «Фтизіатрія» у місті Києві право 
постійного користування земельною ділянкою 
площею 1,7958 га на вул. Львівській, 3 у Свято-
шинському районі м. Києва.

4. Комунальному підприємству по утриманню 
зелених насаджень Святошинського району  
м. Києва в установленому порядку:

4.1. Здійснити організаційно-правові заходи 
щодо оформлення права постійного користуван-

ня земельною ділянкою, визначеною пунктом 1 
цього рішення.

4.2. У місячний термін з дня набрання чин-
ності рішенням про надання земельної ділянки 
у користування вжити заходів щодо державної 
реєстрації права користування на земельну 
ділянку, визначену пунктом 1 цього рішення.

5. Київському комунальному об’єднанню 
зеленого будівництва та експлуатації зелених 
насаджень міста «Київзеленбуд» здійснити ор-
ганізаційно-правові заходи щодо благоустрою 
земельної ділянки, визначеної пунктом 1 цього 
рішення.

6. Виконавчому органу Київської міської 
ради (Київській міській державній адміністрації) 
вирішити в установленому порядку питання 
фінансування заходів, передбачених пунктами 
4 та 5 цього рішення.

7. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті 
Київської міської ради «Хрещатик».

8. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань екологічної політики.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради

вні напрями бюджетної політики міста Києва на 
наступний бюджетний період.».

1.2. Частину четверту викласти у такій редакції:
«4. У десятиденний строк після реєстрації 

в секретаріаті Київради проекту рішення про 
Основні напрями бюджетної політики міста 
Києва на наступний рік депутати Київради 
подають свої пропозиції до цього проекту 
рішення на розгляд до постійної комісії Ки-
ївради, до функціональної спрямованості 
якої належать питання бюджету та соціаль-
но-економічного розвитку. Київська міська 
рада приймає рішення про Основні напрями 
бюджетної політики міста Києва на наступний 
бюджетний період не пізніше 30 червня року, 
що передує плановому.».

1.3. У частині п’ятій слова «основні пріоритети 
бюджету» замінити словами «Основні напрями 
бюджетної політики».

2. Це рішення офіційно оприлюднити в газеті 
Київської міської ради «Хрещатик».

3. Це рішення набирає чинності з дня його 
офіційного оприлюднення.

4. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань регламенту та депутатської етики 
та постійну комісію Київської міської ради з 
питань бюджету та соціально-економічного 
розвитку.

Київський міський голова
В. Кличко

ради від 07 липня 2016 року №579/579, такі зміни.
1.1. Частину третю викласти у такій редакції:
«3. Виконавчий орган Київської міської ради 

(Київська міська державна адміністрація) до 
15 травня року, що передує плановому, подає 
Київській міській раді проект рішення про Осно-

1. Надати статус скверу земельній ділянці 
площею 0,56 га на вул. Героїв Дніпра, між бу-
динками № 45 та № 51 в Оболонському районі 
м. Києва згідно з планом-схемою, що додається.

2. Комунальному підприємству по утриман-
ню зелених насаджень Оболонського району  
м. Києва в установленому порядку:

2.1. Здійснити організаційно-правові заходи 
щодо оформлення права постійного користуван-
ня земельною ділянкою, визначеною пунктом 1 
цього рішення.

2.2. У місячний термін з дня набрання чин-
ності рішенням про надання земельної ділянки 
у користування вжити заходів щодо державної 
реєстрації права користування земельною ді-
лянкою, визначеною пунктом 1 цього рішення.

3. Київському комунальному об’єднанню 
зеленого будівництва та експлуатації зелених 
насаджень міста «Київзеленбуд» здійснити ор-
ганізаційно-правові заходи щодо благоустрою 
земельної ділянки, визначеної пунктом 1 цього 
рішення.

4. Внести зміни до Програми комплексного 
розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року 

та концепції формування зелених насаджень 
в центральній частині міста, затверджених 
рішенням Київської міської ради від 19.07.2005  
№ 806/3381 та продовжених на період до 2017 року 
рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 
№ 572/572, включивши до переліку озеленених 
територій загального користування м. Києва, 
що відповідають типологічним ознакам та пла-
нувальним вимогам (таблиця № 2), земельну 
ділянку, зазначену в пункті 1 цього рішення.

5. Виконавчому органу Київської міської 
ради (Київській міській державній адміністрації) 
вирішити в установленому порядку питання 
фінансування заходів, передбачених пунктами 
2 та 3 цього рішення.

6. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань екологічної політики.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради

Про надання статусу скверу земельній ділянці  
на просп. Оболонському, між будинками  

№ 28-б та № 28-в  
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 17/3024 від 14 вересня 2017 року
Відповідно до статей 19, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом 
Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105, з метою 
раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати статус скверу земельній ділянці 
площею 0,28 га на просп. Оболонському, між 
будинками № 28-б та № 28-в в Оболонському 
районі м. Києва згідно з планом-схемою, що 
додається.

2. Комунальному підприємству по утриман-
ню зелених насаджень Оболонського району  
м. Києва в установленому порядку:

2.1. Здійснити організаційно-правові заходи 
щодо оформлення права постійного користуван-
ня земельною ділянкою, визначеною пунктом 1 
цього рішення.

2.2. У місячний термін з дня набрання чин-
ності рішенням про надання земельної ділянки 
у користування вжити заходів щодо державної 
реєстрації права користування земельною ді-
лянкою, визначеною пунктом 1 цього рішення.

3. Київському комунальному об’єднанню зеле-
ного будівництва та експлуатації зелених насаджень 
міста «Київзеленбуд» здійснити організаційно-
правові заходи щодо благоустрою земельної 
ділянки, визначеної пунктом 1 цього рішення.

4. Внести зміни до Програми комплексного 
розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року 

та концепції формування зелених насаджень 
в центральній частині міста, затверджених рі-
шенням Київської міської ради від 19.07.2005  
№ 806/3381 та продовжених на період до 2017 року 
рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 
№ 572/572, включивши до переліку озеленених 
територій загального користування м. Києва, що 
відповідають типологічним ознакам та плануваль-
ним вимогам (таблиця № 2), земельну ділянку, 
зазначену в пункті 1 цього рішення.

5. Виконавчому органу Київської міської 
ради (Київській міській державній адміністрації) 
вирішити в установленому порядку питання 
фінансування заходів, передбачених пунктами 
2 та 3 цього рішення.

6. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань екологічної політики.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 99 (1778), п’ятниця, 6 жовтня 2017 р.

Про надання доручення виконавчому органу Київської 
міської ради (Київській міській державній адміністрації) 
щодо підготовки проекту рішення Київської міської ради 
про основні пріоритети бюджету міста Києва на 2018 рік

Рішення Київської міської ради № 7/3014 від 14 вересня 2017 року
Відповідно до статті 143 Конституції України, частини третьої статті 45 Регламенту Київської міської ради, затвер-

дженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 № 579/579, з метою визначення пріоритетних напрямків 
використання фінансових ресурсів територіальної громади міста Києва на наступний рік та забезпечення належного 
здійснення бюджетного планування Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Доручити виконавчому органу Київської 

міської ради (Київській міській державній адмі-
ністрації) підготувати проект рішення Київської 
міської ради про основні пріоритети бюджету 
міста Києва на 2018 рік та подати його на роз-
гляд Київської міської ради не пізніше 1 жовтня 
2017 року.

2. Це рішення офіційно оприлюднити в газеті 
Київської міської ради «Хрещатик».

3. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на Київського міського голову та 
постійну комісію Київської міської ради з 
питань бюджету та соціально-економічного 
розвитку.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради  
від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення 

місцевих податків і зборів у м. Києві»
Рішення Київської міської ради № 15/3022 від 14 вересня 2017 року

Відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
протокол засідання постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку        
від 18.07.2017 № 23/85 та письмову пропозицію територіальної громади м. Києва, подану в порядку місцевої ініці-
ативи від 14.04.2017 № 08/КО-4084, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Положення про 
плату за землю в місті Києві (далі – По-
ложення), додатка 3 до рішення Київ-
ської міської ради від 23 червня 2011 року   
№ 242/5629 «Про встановлення місцевих податків 
і зборів у м. Києві» (в редакції рішення Київської 
міської ради від 28 січня 2015 року № 58/923):

1.1. Розділ 5 Положення доповнити новим 
підпунктом 5.3.3.30 такого змісту:

«5.3.3.30. житлово-будівельних кооперати-
вів, асоціацій об’єднань співвласників багато-

квартирних будинків, об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків, – 0,01».

Дія цього підпункту застосовується до 1 
квітня 2020 року.

2. Оприлюднити це рішення в газеті Київської 
міської ради «Хрещатик».

3. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань бюджету та соціально-економіч-
ного розвитку.

Київський міський голова В. Кличко
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№103 (5016)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Груба Катерина Ігорівна, Криворот Сергій Володимирович, Загоруй Сергій Вікторович, 
Антонова Ксенія Петрівна, Чурсін Павло Семенович запрошують Реву Галину Хомівну, 
Свіріна Миколу Григоровича, Линник Галину Іванівну, Коваленко Романа Юрійовича, По-
пович Олену Анатоліївну, Усатенко Ніну Федорівну як власників/користувачів суміжних 
земельних ділянок з кадастровим номером та адресою:

8000000000:90:066:0025 м.Київ, Голосіївський р-н, вул. Лінія 2, діл. 58 (мкрн. Чапа-
євка, вул. Бродівська, КІЗ "Городник");

8000000000:90:066:0094 м.Київ, 2-га Лінія, діл. 56 (у мікрорайоні Чапаєвка на 
вул. Бродівській КІЗ "Городник");

8000000000:90:066:0091 м.Київ, Голосіївський р-н, вул. Лінія 2, діл. 62 (у мікрорайоні 
Чапаєвка на вул. Бродівській КІЗ "Городник");

8000000000:90:066:0090 м.Київ, Голосіївський р-н, вул. Лінія 2, діл. 64 (у мікрорайоні 
Чапаєвка на вул. Бродівській КІЗ "Городник");

8000000000:90:066:0089 м.Київ, Голосіївський р-н, вул. Лінія 2, діл. 64-а (у мікро-
районі Чапаєвка на вул. Бродівській КІЗ "Городник");

8000000000:90:066:0026 м.Київ, Голосіївський р-н, вул. Лінія 2, діл. 60 ( мкрн. Чапа-
євка, вул. Бродівська, КІЗ "Городник");

прибути 18.10.2017 року на 11.00 у зв'язку із встановленням меж земельних ділянок 
в натурі (на місцевості), що розташовані на вул. Свято-Георгіївській у Голосіївському 
районі м.Києва (мікрорайон Чапаєвка).

Оголошення про намір передати в оренду об'єкти, що належать до комунальної власності територіальної гро-
мади міста Києва та передані до сфери управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації. 
Орендодавець – Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація. Балансоутримувач – Управління освіти 
Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації – нежитлове приміщення, розташоване на 3 поверсі СЗШ 
№279 за адресою: м-н Жуляни, вул. Сергія Колоса, 50, загальною площею 128,99 кв.м, запропонована заявником мета 
використання та строк оренди – інше використання нерухомого майна (проведення занять з танців), погодинно, строк 
оренди – 2 роки 364 дні. Ринкова вартість майна станом на 30.06.2017 становить – 1 836300,00 грн (без ПДВ). Розмір 
орендної плати за одну годину 41,44 грн (без ПДВ). Місячна орендна плата визначається згідно з графіком викорис-
тання приміщень. Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з дня наступного після публікації оголошення. 
Заяви про оренду приймаються за адресою: 03020, просп. Повітрофлотський, 41, Солом'янська районна в місті Києві 
державна адміністрація, каб. 179. Отримати довідкову інформацію можна за тел.: 207-09-32, 207-09-34, 207-09-30.

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує про намір передати майно в оренду
Характеристика об'єкта оренди: нежитлові приміщення п'ятого поверху загальною площею 

44,6 кв. м, розташовані за адресою: м. Київ, вул. Підвисоцького, 4-а. Вартість об'єкта оренди станом 
на 31.05.2017 – 1 045 700,00 грн без ПДВ. Балансоутримувач: КНП "Консультативно-діагностичний 
центр" Печерського району міста Києва (м. Київ, пров. Підвисоцького, 13, 280-08-58). За заявою 
ініціатора цільове використання та строк оренди: для розміщення приватного закладу охорони 
здоров'я (медична лабораторія), на 2 роки 364 дні. Орендна ставка: 10 %, розмір орендної плати за 
місяць: 8714,17 грн без ПДВ (коригується на індекс інфляції). Заяви про намір оренди приймаються 
протягом 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення оголошення, за адресою: м. Київ, 
вул. М. Омеляновича – Павленка, 15, каб. 210. Довідка за телефоном 280-15-39.

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
(Замовник) та ТОВ "Терра Проджект", (Розробник) повідомляють про 
початок процедури громадських слухань проекту Детального плану 
території промрайону "Троєщина" по вул. Пухівській у Деснянському 
районі м. Києва відповідно до порядку проведення громадських слухань 
щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів 
містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555.

Детальний план території промрайону "ТРОЄЩИНА" по вул. Пухівській 
у Деснянському районі м. Києва виконується відповідно до рішення 
Київської міської ради від 13.11.2013 № 518/10006 "Про затвердження 
міської програми створення (оновлення) містобудівної документації у 
м. Києві". Детальний план території після затвердження є основним 
документом, який регламентує розміщення об’єктів містобудування, 
відведення земельних ділянок, будівництво та благоустрій територій, 
прокладку інженерних мереж тощо.

Виконання детального плану території пов’язано з необхідністю 
деталізації проектних рішень Генерального плану розвитку м. Києва 
та проекту планування його приміської зони на період до 2020, ви-
значення планувальної організації і напрямку розвитку території.

У відповідності до Стратегії розвитку Києва в наступні роки у 
м. Києві набере розвитку громадська, ділова та інша комерційна не-
житлова забудови, що відбуватиметься завдяки підвищенню рівня 
ділової активності в місті за рахунок освоєння нових та інтенсифікації 
діяльності на вже забудованих територіях міста.

Територія детального плану промрайону "Троєщина" на вул. Пу-
хівській у Деснянському районі м. Києва – повноцінна функціонально 
сформована територія. 

Проте існує негативний вплив підприємств, на оточують житлову 
забудову, що потрапляє в їх санітарно-захисну зону. Екологічний стан 
погіршується також за рахунок занедбаності ринкових комплексів, які 
в проекті підлягають реконструкції. 

Крім зазначених проблем, які на перспективу підлягають вирішен-
ню, пропонується перепрофілювання частини комунальних об’єктів 
в торговельні.

Кількість робочих місць на даний час в межах ДПТ орієнтовно 
складає 8240 осіб, проектними рішеннями пропонується збільшення 
робочих місць до 12455 осіб – на 51 %. 

Відповідно до матеріалів Генерального плану, передбачається бу-
дівництво багаторівневих наземних та підземних гаражів на території 
одноповерхових гаражних кооперативів та на відкритих автостоянках. 

На перспективу, в проекті ДПТ розміщення кварталів нової житлової 
забудови не передбачається. В проектному рішенні враховано будів-
ництво одного житлового комплексу на етап 3-7 років на вул. Крайній, 
1, на будівництво якого отримані містобудівні умови і обмеження від 
07.12.2011 №14449/0/18/27-11 (для будівництва житлового комплексу 
з об’єктами соціальної інфраструктури). Детальні показники нового 
житлового будівництва прийнято відповідно до експертного звіту 
ТОВ "Укрекспертиза в будівництві" від 18.11.2016 № 1659-4299-16/
УЕБ щодо розгляду проектної документації по проекту "Будівництво 
житлового комплексу з об’єктами соціальної інфраструктури (соціальне 
житло), вул. Крайня, 1".

На території в межах ДПТ передбачена інтенсифікація та розвиток 
громадської функції.

Основу магістральної мережі району ДПТ складають проспект 
Генерала Ватутіна, вулиці Братиславська, Крайня, Закревського. 

Крім цього, передбачається будівництво транспортної розв’язки 
в різних рівнях на перетині просп. Генерала Ватутіна з вул. Братис-
лавською, Миколи Драйзера та Електротехнічної.

Відповідно до проектних рішень Генерального плану міста Києва у 
перспективі передбачено будівництво подовження просп. Генерала 
Ватутіна в напрямку м. Чернігова в обхід м. Бровари як дублеру Бро-
варського проспекту. Також, передбачається будівництво подовження 
вул. Електротехнічної на ділянці від вул. Олександра Сабурова до вул. 
Марини Цветаєвої з транспортними розв’язками в одному рівні на 

перетинах з вул. Олександра Сабурова та вул. Марини Цвєтаєвої у 
вигляді саморегульованих кільцевих перетинів.

Мережа міського пасажирського транспорту району, що роз-
глядається, сформована існуючими трамвайними, автобусними та 
тролейбусними маршрутами, що перевозять мешканців до станції 
"Петрівка" Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену, станцій 
"Чернігівська", та "Лісова" Святошино-Броварської лінії метрополітену 
та інших районів міста. Подальше формування мережі пасажирського 
транспорту району передбачено відповідно до Генерального плану міста, 
яким намічено будівництво Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену.

Для поліпшення транспортної ситуації з забезпеченням пішохідної 
доступності до зупинок громадського транспорту передбачається 
організація автобусного маршруту на вул. Електротехнічній.

Замовник – Департамент містобудування та архітектури виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Розробник – ТОВ "Терра Проджект".
Експозиція проекту Детального плану території промрайону 

"Троєщина" по вул. Пухівській у Деснянському районі м. Києва роз-
міщена в приміщенні Деснянської державної адміністрації, проспект 
Володимира Маяковського, 29.

Ознайомлення з томами проекту Детального плану території 
промрайону "Троєщина" по вул. Пухівській у Деснянському районі 
м. Києва відбувається в Департаменті містобудування та архітектури 
виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) 
за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 32, 3 поверх, каб. 307 щовівторка 
з 13.00 до 17.00 та щоп’ятниці з 10.00 до 13.00.

Строк ознайомлення з матеріалами проекту містобудівної до-
кументації: – 30 днів з моменту публікації оголошення у засобах 
масової інформації.

Матеріали проекту детального плану території також розміщені на 
сайтах  www.kga.gov.ua 

Відповідно до частини шостої статті 21, Закону України "Про регулю-
вання містобудівної діяльності" пропозиції надаються громадянами у 
письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця 
проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з 
урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних 
стандартів та правил. 

Пропозиції громадськості мають бути обґрунтовані в межах від-
повідних законодавчих та нормативно-правових актів, будівельних 
норм, державних стандартів і правил та надаватися у місячний строк 
з моменту публікації повідомлення про початок громадських слухань.

Пропозиції, надані після встановленого строку, не розгля-
даються.

Пропозиції до проектів містобудівної документації на місцевому 
рівні мають право надавати:

повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, 
щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації 
на місцевому рівні;

юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на 
території, для якої розроблено відповідний проект містобудівної до-
кументації на місцевому рівні;

власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на те-
риторії, щодо якої розробляється документація, та на суміжній з нею;

 представники органів самоорганізації населення, діяльність яких 
поширюється на відповідну територію;

народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.
Пропозиції  громадськості  підлягають  реєстрації органом місце-

вого самоврядування та розглядаються розробником і замовником 
проектів містобудівної документації у місячний строк.

Пропозиції подавати у письмовому вигляді до Департаменту 
містобудування та архітектури за адресою: 01001, м. Київ. вул. Хре-
щатик, 32 в строк – 30 днів з моменту публікації оголошення у засобах 
масової інформації. 

Посадова особа, відповідальна за організацію розгляду пропозицій: 
заступник директора Департаменту містобудування та архітектури 
Зайченко Тетяна Вікторівна.

Громадські слухання проекту Детального плану території промрайону "Троєщина" по 
вул. Пухівській  у Деснянському районі м. Києва
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ЗА СЛОВАМИ начальника ГУ 
ДФС у м. Києві Людмили Дем-
ченко, столичними платниками 
у січні-вересні 2017 року до бю-
джетів усіх рівнів перераховано 
45 млрд 496 млн грн, що на понад 
6,8 млрд грн або на 18 % більше, 
ніж торік. 

«Упродовж дев’яти місяців 
до держбюджету платниками 
податків у Києві перераховано 
31 млрд 214 млн грн. У порівнянні 
з минулорічним показником до 
скарбниці додатково надійшло 
понад 4,8 млрд грн», – розповіла 
Людмила Демченко. 

Приріст надходжень до за-
гального фонду держбюджету 
відбувся за такими основни-
ми податками: на понад 2,3 
млрд грн (20%) зросли надхо-
дження з податку на додану 
вартість та склали 14 млрд 406 
млн грн, на 2 млрд 556 млн грн 
(32%) підвищився рівень сплати 
податку на доходи фізосіб та 
склали 10 млрд 591 млн грн; на 

435 млн грн (35%) зросли над-
ходження зі сплати військового 
збору – 1 млрд 686 млн грн було 
перераховано в держбюджет. 

До бюджету Києва за січень-
вересень 2017 року було сплаче-
но 14 млрд 282 млн грн, що на 
17% більше, ніж роком раніше. 
Столична скарбниця додатково 
поповнилась на більш ніж 2,6 
млрд грн. У порівнянні з мину-
лим роком відбулось збільшення 
надходжень за такими податка-
ми: на 1 млрд 684 млн грн (33%) 
підвищилась сплата податку з 
доходів фізосіб та склала 6 млрд 
947 млн грн; надходження єди-
ного податку зросли на 732 млн 
грн (33%) і склали 2 млрд 979 млн 
грн. Сплата податку на майно 
збільшилась на 95 млн (58%) та 
склала 260 млн грн. 

Також, за січень-вересень на-
дійшло 19 млрд 499 млн грн єди-
ного соцвнеску. У порівнянні з 
минулим роком сума збільшилась 
на 5 млрд 697 млн грн  

У РАМКАХ Європейського тиж-
ня місцевої демократії в усіх 
районах столиці заплановано 
проведення воркшопів (лекцій) 
«Проекти Громадського бюджету 
міста Києва». 

Під час зустрічей обговорю-
ватиметься досвід у впрова-
дженні бюджету участі, а також 
інструменти електронної демо-
кратії: е-звернення, е-петиції, 
е-обговорення тощо як спосіб 

залучення громадськості до вза-
ємодії з владою. До участі в об-
говоренні важливих для міста та 
району питань запрошуються всі 
мешканці столиці. 

Розклад воркшопів 
  6 жовтня о 18.00 – Громад-

ський простір «Оціум 51», вул. Ен-
тузіастів, 51/24, Дніпровський р-н. 
  9 жовтня о 15.00 – ЦМБ ім. 

Шевченка, просп. Перемоги, 25, 
Шевченківський р-н. 

  10 жовтня о 15.00 – Публічна 
бібліотека ім. Лесі Українки, вул. 
Тургенєвська, 83-85, Шевченків-
ський р-н. 
  11 жовтня о 10.00 – Бібліотека 

№ 160, просп. Григоренка, 22/20, 
Дарницький р-н. 
  11 жовтня о 15.00 – Школа І-ІІ 

ступенів № 8, вул. Вишгородська, 6, 
Оболонський р-н. 
  12 жовтня о 15.00 – Бібліотека 

ім. О. Герцена, вул. М. Краснова, 12, 
Святошинський р-н. 
  12 жовтня о 15.00 – спеціалізо-

вана школа № 14 ім. С. Грушевського, 
вул. Макіївська, 5, Оболонський р-н. 
  16 жовтня о 16.00 – Бібліотека 

ім. Котляревського, вул. М. Берлін-
ського, 4, Шевченківський р-н. 
  24 жовтня о 18.00 – Бібліоте-

ка ім. Н. Забіли, просп. Науки, 4, 
Голосіївський р-н. 
  30 жовтня о 10.00 – Бібліотека 

ім. С. Руданського, вул. Ревуцько-
го, 6, Дарницький р-н. 
  1 листопада о 15.00 – Біблі-

отека Махтумкулі, вул. Зодчих, 6, 
Святошинський р-н. 

Деталі на Facebook-сторінці 
події: 

https://www.facebook.com/
events/426998937695341/?event_
time_id=426998961028672  

7 жовтня о 6.00 ранку перекриють вул. Хрещатик 
(від вул. Богдана Хмельницького до перетину 
Майдану Незалежності та вул. Михайлівської). 

Наступного дня, 8 жовтня, будуть перекриті вул. 
Хрещатик – з 6.00 до 19.30; Європейська площа – з 
8.30 до 15.00; вул. Грушевського – з 8.30 до 15.00; 
Петрівська алея – з 8.00 до 11.50 і з 13.40 до 14.20; 
Паркова дорога – з 8.00 до 11.50 і з 13.40 до 14.20; 
алея Героїв Крут – з 8.00 до 10.30; вул. Лаврська – з 
8.30 до 11.00; вул. Запечерна – з 8.30 до 11.00; бульв. 
Дружби Народів – з 8.30 до 11.30; міст Патона – з 
8.30 до 11.00; просп. Соборності – з 8.30 до 11.00; 
Либідська площа – з 9.30 до 11.30; вул. Велика 
Васильківська – з 9.30 до 15.00; Володимирський 
узвіз – з 9.30 до 13.00; вул. Петра Сагайдачного – з 
9.30 до 13.00; Контрактова площа – з 9.50 до 13.00; 
вул. Костянтинівська – з 9.50 до 13.00; вул. При-
тисько–Микільська – з 9.50 до 13.00; вул. Хорива – з 
9.50 до 13.00; вул. Верхній Вал – з 9.50 до 13.00; вул. 
Нижній Вал – з 9.50 до 13.00; вул. Почайнинська – 

з 9.50 до 13.00; вул. Введенська – з 9.50 до 13.00; 
вул. Волоська – з 9.50 до 13.00; вул. Оболонська – з 
9.50 до 13.00; вул. Межигірська – з 9.50 до 13.00; 
вул. Глибочицька – 9.50 до 13.40; вул. В’ячеслава 
Чорновола – з 9.50 до 13.40; вул. Златоустівська – з 
10.10 до 13.40; вул. Павловська – з 10.10 до 13.40; 
вул. В. Винниченка – з 10.10 до 13.40; вул. Обсерва-
торна – з 10.10 до 13.40; вул. Січових Стрільців – з 
10.10 до 13.40; Львівська площа – з 10.10 до 14.00; 
вул. Велика Житомирська – з 10.10 до 14.00; вул. 
Десятинна – з 10.10 до 14.00; Михайлівська площа 
– з 10.10 до 14.00; коло біля Михайлівського Золо-
товерхого монастиря – з 10.10 до 14.00; вул. Трьох-
святительська – з 10.10 до 14.00; Володимирський 
проїзд – з 10.10 до 14.00; Софійська площа – з 10.10 
до 14.00; вул. Володимирська – з 10.10 до 14.00; 
бульв. Тараса Шевченка – з 10.20 до 14.40; площа 
Перемоги – з 10.20 до 14.40; просп. Перемоги – з 
10.20 до 14.40; вул. Саксаганського – з 10.20 до 
14.50; вул. Жилянська – з 9.30 до 15.00  

У СТОЛИЦІ стартував черговий 
осінній призов на строкову вій-
ськову службу. Визначені планові 
завдання – 400 призовників-киян. 
Для організації і здійснення за-
ходу видано відповідне розпо-
рядження міської влади від 28 
серпня 2017 року № 1032 «Про 
створення Київської міської при-
зовної комісії з проведення чер-
гового призову громадян України 
на строкову військову службу 
у жовтні-листопаді 2017 року» 
(https://kievcity.gov.ua/news/53684.
html). 

Наразі здійснено ряд оргзахо-
дів з підготовки до проведення 
осіннього призову. Нагадаємо, що 
за попередню весняну кампанію 

на строкову військову службу 
направлено 550 киян віком від 
20 до 27 років. Таким чином, 
попередній призов містом було 
виконано на 100%. Так, до ЗСУ 
направили 381 призовника; до 
Нацгвардії – 144; до Держспец-
трансслужби – 25. 

Окрім цього, у серпні 2017 
року до Нацгвардії призвали 
35 осіб. 

У цілому за дві кампанії 2017 
року завдання виконано на 100% 
і до ЗСУ та інших військових фор-
мувань направлено 585 киян. 
Такий високий показник призову 
свідчить про патріотизм та чітку 
громадянську позицію мешканців 
столиці  

З початку року столичні 
податківці перерахували 
до бюджетів усіх рівнів 
майже 45,5 млрд грн

У районах тривають воркшопи 
щодо проектів Громадського бюджету

У зв’язку з проведенням 8-го Київського 
марафону рух авто в центрі обмежать

У місті розпочався призов 
на строкову військову службу
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