
Мешканці пропонують 
провести конкурс 
на кращий проект 
реконструкції 
Шулявського мосту 

Електронна петиція «Провести архітектур-
ний конкурс на краще проектне рішен-
ня Шулявської транспортної розв’язки» 
набрала необхідну, згідно з рішенням 
Київської міської ради, кількість голосів 
та прийнята до розгляду. Відтак, вказану 
ініціативу підтримали 10066 осіб, при 
мінімально необхідних 10000. 

Київський міський голова Віталій 
Кличко уже доручив виконавчому органу 
Київради (КМДА) розглянути електронну 
петицію. Окрім того, зазначену ініціативу в 
установленому порядку мають розглянути 
постійні комісії Київської міської ради 
з питань містобудування, архітектури 
та землекористування, а також з питань 
транспорту, зв’язку та реклами. 

Автор петиції Роман Марчук про-
понує провести закритий архітектур-
ний бліц-конкурс на краще проек-
тне рішення транспортної розв’язки 
на перетині проспекту Перемоги 
та вулиць Гетьмана і Довженка у 
Солом’янському та Шевченківському 
районах. До конкурсу пропонуються 
два проекти: «Неповний чотири-
лисник» і «Трирівнева розв’язка з 
реверсним розподільчим кільцем». 
За пропозицією автора ініціативи, 
журі конкурсу необхідно сформувати 
з експертів в галузі транспортного 
аналізу і планування, а також урба-
ністики та містобудування. 

Із повним текстом петиції можна озна-
йомитись за посиланням: 

https://petition.kyivcity.gov.ua/
petition/?pid=7819 

Квітковий годинник 
оформлено у вигляді 
національних символів 
України 

Сьогодні, 23 травня об 11.00 відбу-
деться урочисте відкриття квіткового 
годинника біля Майдану Незалежності. 
Участь у презентації візьмуть началь-
ник Управління екології та природних 
ресурсів Андрій Мальований та в.о. 
генерального директора КО «Київ-
зеленбуд» Наталія Бєлоусова. 

Квіткове оформлення схилу вздовж 
алеї Героїв Небесної Сотні здійснено 
зусиллями фахівців КП УЗН Печер-
ського району. Панно площею понад 
300 квадратних метрів присвячене 
національним символам України. 

Загалом для оформлення годинни-
ка висаджено більше 20 тисяч квітів. 
Зокрема гілки калини з бегонії та аль-
тернантери, жовто-блакитна стрічка з 
агератуму та колеусу, квітка з тагетісу 
та рожевої бегонії. Циферблат – із 
яскраво-червоної бегонії та стилізова-
ні зірки Євросоюзу на синьо-жовтому 
тлі з декоративної мульчі. 

Місце проведення: м. Київ, алея Героїв 
Небесної Сотні.

íîâèíè

¹ 55 (5106)  ñåðåäà  23 òðàâíÿ 2018 ð.

«Безпечна столиця» «Безпечна столиця» 
гарантує порядокгарантує порядок

 �  Напередодні футбольного свята Ситуаційний центр Нацполіції 
працює в режимі підвищеної уваги до будь-яких подій, 
що можуть порушити спокій киян і гостей міста

У ЦЕНТРІ, в режимі надзвичайної ситуації, 
сьогодні спільно працюють представники 
поліції, Національної гвардії, СБУ, анти-
терористичного центру, Державної при-
кордонної служби, ДСНС, КМДА, медики 
та перекладачі. Особовий склад Головного 
управління Нацполіції в місті Києві вже 
переведений на посилений, цілодобовий 
режим роботи. 

«Головне завдання роботи Центру – забез-
печити спокій та правопорядок на вулицях 
мегаполіса, допомогти гостям столиці у будь-
якій ситуації. Тут інформацію одночасно 
отримують поліція, рятувальні служби, при-
кордонники, медики і міська влада. Завдяки 
цьому ми можемо оперативно реагувати на 

будь-яку ситуацію, ухвалювати скоординовані 
рішення», – заявив Київський міський голова 
Віталій Кличко. 

Протягом останніх тижнів у Ситуаційному 
центрі провели кілька навчань, під час яких 
відпрацьовували дії фахівців у різних ситу-
аціях. На екрани моніторів, що встановлені у 
приміщенні, виведено близько 6 тисяч відеока-
мер. Їх встановили в Києві в рамках програми 
«Безпечна столиця». Завдяки сучасним засо-
бам відеонагляду можна онлайн спостерігати 
за ситуацією в місцях проведення масових 
заходів. А також отримувати картинку з ав-
томобілів та дронів, які оснащені камерами 
спостереження. Також до Ситуаційного центру 
надходять всі повідомлення про злочини та 

інші події, які відбулися у столиці. Щоденно 
їх приймають та обробляють 17 операторів 
служби «102». 

«Завдяки роботі Центру вже розкрито багато 
злочинів. З останніх випадків – нещодавнє 
оперативне затримання зловмисників, які 
спаплюжили та намагалися поцупити час-
тину скульптурної композиції на Поштовій 
площі», – підкреслив Віталій Володимирович. 

Під час відвідання Центру він також оглянув 
спецтехніку київської поліції, частину якої за-
купили за програмою «Безпечна столиця». Та-
кож голова КМДА подарував правоохоронцям 
велосипеди. Їх отримали 6 співробітників, які 
затримали зловмисників на Поштовій площі. 

«Сьогодні, як і обіцяв, я передаю велотран-
спорт працівникам Подільського управління 
поліції, які безпосередньо затримали злочин-
ців на Поштовій площі. Я ще раз вам дякую і 
усіляко підтримуватиму тих, хто забезпечує 
дотримання порядку в столиці, допомагає 
зберегти наше місто, його майно і об’єкти, 
що прикрашають Київ. Думаю, це непогана 
мотивація для роботи, і у весняно-літній 
сезон ці велосипеди будуть вам у нагоді», – 
звернувся до поліцейських Віталій Кличко �

Одне з головних завдань і правоохоронців, і міської влади – забезпечити 
правопорядок на вулицях під час проведення фінальних матчів Ліги 
чемпіонів УЄФА, а також допомогти гостям столиці у будь-якій ситуації. 
Про це учора заявив мер Києва Віталій Кличко під час перевірки роботи 
Ситуаційного центру Національної поліції в місті Києві. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»

інші події які відбулися у столиці ЩоООО і і і і ї б

Напередодні проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА мер столиці Віталій Кличко перевірив роботу Ситуаційного центру Національної поліції 
в місті Києві
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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 53 (1865), середа, 23 травня 2018 р.

Про уточнення назв вулиць 
та провулку у місті Києві

Рішення Київської міської ради № 366/4430 від 22 березня 2018 року
Відповідно до частини першої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону Укра-

їни «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних 
та святкових дат, назв і дат історичних подій», враховуючи протокол засідання Комісії з питань найменувань від 
03 жовтня 2016 року    № 9, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
Про перейменування вулиці 

у Дніпровському районі міста Києва
Рішення Київської міської ради № 370/4434 від 22 березня 2018 року

Відповідно до пункту 1 статті 37, частини першої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра-
їні», Закону України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних 
осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», враховуючи протокол засідання Комісії з питань на-
йменувань від 03 жовтня 2016 року № 9, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про перейменування провулку у 
Печерському районі міста Києва

Рішення Київської міської ради № 372/4436 від 22 березня 2018 року
Відповідно до частини першої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України 

«Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та свят-
кових дат, назв і дат історичних подій», враховуючи протоколи засідань Комісії з питань найменувань від 06 червня 
2016 року     № 6 та від 03 жовтня 2016 року № 9, а також з метою збереження історичного спадку територіальної 
громади міста Києва Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про перейменування вулиці 
у Солом’янському районі міста Києва

Рішення Київської міської ради № 371/4435 від 22 березня 2018 року
Відповідно до пункту 1 статті 37, частини першої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра-

їні», Закону України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних 
осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», Закону України «Про засудження комуністичного та 
націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», 
враховуючи протокол засідання Комісії з питань найменувань від 03 жовтня 2016 року № 9, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про повернення історичної 
назви провулку у Подільському районі міста Києва

Рішення Київської міської ради № 369/4433 від 22 березня 2018 року
Відповідно до частини першої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону Укра-

їни «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних 
та святкових дат, назв і дат історичних подій», враховуючи протокол засідання Комісії з питань найменувань від 
01 листопада 2016 року № 11, а також з метою збереження історичного спадку територіальної громади міста Києва 
Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про перейменування вулиці 
у Голосіївському районі міста Києва

Рішення Київської міської ради № 367/4431 від 22 березня 2018 року
Відповідно до пункту 1 статті 37, частини першої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра-

їні», Закону України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних 
осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», Закону України «Про засудження комуністичного та 
націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», 
враховуючи протоколи засідань Комісії з питань найменувань від 06 червня 2016 року № 6 та від 03 жовтня 2016 
року № 9, а також з метою збереження історичного спадку територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Óòî÷íèòè íàçâè âóëèöü òà ïðîâóëêó çã³äíî 
ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî 
âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ðîçðîáèòè òà ïîäàòè íà ðîçãëÿä Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ 
öüîãî ð³øåííÿ ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ïðî âíåñåííÿ çì³í äî îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà 
«Âóëèö³ ì³ñòà Êèºâà», çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó 
¹ 34/899 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ îô³ö³éíîãî äîâ³ä-
íèêà «Âóëèö³ ì³ñòà Êèºâà», â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-
òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
âðàõóâàòè â Ðåºñòð³ âóëèöü òà ³íøèõ ïî³ìåíî-
âàíèõ îá’ºêò³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Öå ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îô³ö³éíî 
îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
«Õðåùàòèê».

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ  
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðå-
ã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Ïåðåéìåíóâàòè âóëèöþ Íîâîðîñ³éñüêó ó 
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà íà âóëèöþ 
Îïðèøê³âñüêó.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî 
âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ðîç-
ðîáèòè òà ïîäàòè íà ðîçãëÿä Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ öüîãî 
ð³øåííÿ ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ïðî âíåñåííÿ çì³í äî îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà «Âóëèö³ 
ì³ñòà Êèºâà», çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ¹ 34/899 «Ïðî 
çàòâåðäæåííÿ îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà «Âóëèö³ ì³ñòà 
Êèºâà», â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-
òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
âðàõóâàòè â Ðåºñòð³ âóëèöü òà ³íøèõ ïî³ìåíî-
âàíèõ îá’ºêò³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Öå ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îô³ö³éíî 
îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
«Õðåùàòèê».

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ  
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðå-
ã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Ïåðåéìåíóâàòè ïðîâóëîê Ìèõàéëà Ðåóòà ó 
Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ íà ïðîâóëîê Ïàìâè Áåðèíäè.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî 
âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ðîç-
ðîáèòè òà ïîäàòè íà ðîçãëÿä Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ öüîãî 
ð³øåííÿ ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ïðî âíåñåííÿ çì³í äî îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà «Âóëèö³ 
ì³ñòà Êèºâà», çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ¹ 34/899 «Ïðî 
çàòâåðäæåííÿ îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà «Âóëèö³ ì³ñòà 
Êèºâà», â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-
òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
âðàõóâàòè â Ðåºñòð³ âóëèöü òà ³íøèõ ïî³ìåíî-
âàíèõ îá’ºêò³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Öå ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îô³ö³éíî 
îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
«Õðåùàòèê».

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ  
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðå-
ã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Ïåðåéìåíóâàòè âóëèöþ Îëåêñàíäðà Ãî-
ðîâèöÿ ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ íà âóëèöþ 
Âàñèëÿ Áàðêè.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî 
âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ðîç-
ðîáèòè òà ïîäàòè íà ðîçãëÿä Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ öüîãî 
ð³øåííÿ ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ïðî âíåñåííÿ çì³í äî îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà «Âóëèö³ 
ì³ñòà Êèºâà», çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ¹ 34/899 «Ïðî 
çàòâåðäæåííÿ îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà «Âóëèö³ ì³ñòà 
Êèºâà», â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-
òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
âðàõóâàòè â Ðåºñòð³ âóëèöü òà ³íøèõ ïî³ìåíî-
âàíèõ îá’ºêò³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Öå ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îô³ö³éíî 
îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
«Õðåùàòèê».

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ  
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðå-
ã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Ïîâåðíóòè ïðîâóëêó Ëàäî Êåöõîâåë³ ó Ïî-
ä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ³ñòîðè÷íó íàçâó – ïðîâóëîê 
Âîçäâèæåíñüêèé.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî 
âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ðîçðîáèòè òà ïîäàòè íà ðîçãëÿä Êè¿âñüêî¿ 

ì³ñüêî¿ ðàäè ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ 
öüîãî ð³øåííÿ ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ïðî âíåñåííÿ çì³í äî îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà 
«Âóëèö³ ì³ñòà Êèºâà», çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó 
¹ 34/899 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ îô³ö³éíîãî äîâ³ä-
íèêà «Âóëèö³ ì³ñòà Êèºâà», â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-
òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 

1. Ïåðåéìåíóâàòè âóëèöþ Ãàéäàðà ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà íà âóëèöþ Ñ³ì’¿ Ïðàõîâèõ.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî 
âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ðîç-
ðîáèòè òà ïîäàòè íà ðîçãëÿä Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ öüîãî 
ð³øåííÿ ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ïðî âíåñåííÿ çì³í äî îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà «Âóëèö³ 
ì³ñòà Êèºâà», çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ¹ 34/899 «Ïðî 
çàòâåðäæåííÿ îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà «Âóëèö³ ì³ñòà 
Êèºâà», â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-
òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
âðàõóâàòè â Ðåºñòð³ âóëèöü òà ³íøèõ ïî³ìåíî-
âàíèõ îá’ºêò³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Öå ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îô³ö³éíî 
îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
«Õðåùàòèê».

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ  
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðå-
ã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток 
до рішення Київської міської ради

від 22.03.2018  № 366/4430

Перелік
вулиць та провулку у місті Києві, назви яких уточнюються

№ п/п Стара назва Нова назва Розташування Район

1. вулиця Алма-Атинська вулиця Алматинська від вулиці Празької до вулиці Літинської Дніпровський

2. вулиця Кустанайська вулиця Костанайська від вулиці Майкопської до вулиці Козацької Голосіївський

3. провулок Кустанайський провулок Костанайський від вулиці Майкопської і провулку Майкопського 
до вулиці Кустанайської

Голосіївський

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
âðàõóâàòè â Ðåºñòð³ âóëèöü òà ³íøèõ ïî³ìåíî-
âàíèõ îá’ºêò³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Öå ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îô³ö³éíî 
îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
«Õðåùàòèê».

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ  
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðå-
ã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî



3ДОКУМЕНТ Хрещатик
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№55 (5106)

«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 № 406/4470 від 17 квітня 2018 року

Відповідно до Податкового кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Київська 
міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання статусу парку земельній 
ділянці орієнтовною площею 189476,36 кв.м, 

розташованій навколо озера Сонячне
на вулиці Ревуцького в Дарницькому районі міста Києва

Рішення Київської міської ради № 377/4441 від 22 березня 2018 року
Відповідно до 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 самоврядування в Україні», 
статей 7, 60 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», Закону України «Про охорону навколишнього 
природного середовища», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», 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 та збереження зелених насаджень, 
враховуючи звернення громадян, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про перейменування вулиці 
у Шевченківському районі міста Києва

Рішення Київської міської ради № 373/4437 від 22 березня 2018 року
Відповідно до пункту 1 статті 37, частини першої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра-

їні», Закону України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних 
осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», враховуючи протокол засідання Комісії з питань на-
йменувань від 31 жовтня 2016 року № 10, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

â³ä 23 ÷åðâíÿ 2011 ðîêó ¹ 242/5629 «Ïðî âñòà-
íîâëåííÿ ì³ñöåâèõ ïîäàòê³â ³ çáîð³â ó ì. Êèºâ³» 
(â ðåäàêö³¿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28 
ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ¹ 58/923) òàê³ çì³íè:

1.1. Ïóíêò 5.1 äîäàòêà 3 äî ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23.06.2011 ¹ 242/5629 
(ó ðåäàêö³¿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 
28.01.2015 ¹ 58/923) (äàë³ – Äîäàòîê) âèêëàñòè 
ó íîâ³é ðåäàêö³¿:

«5.1. Ñòàâêà ïîäàòêó çà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, 
íîðìàòèâíó ãðîøîâó îö³íêó ÿêèõ ïðîâåäåíî 
òà ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âëàñíîñò³ ô³çè÷íèõ òà 
þðèäè÷íèõ îñ³á òà ó ïîñò³éíîìó êîðèñòóâàíí³ 
þðèäè÷íèõ îñ³á êîìóíàëüíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³, 
êîëî ÿêèõ âèçíà÷åíî ñòàòòåþ 92 Çåìåëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè (êð³ì äåðæàâíî¿ ôîðìè âëàñ-
íîñò³), âñòàíîâëþºòüñÿ â ðîçì³ð³ 1 â³äñîòêà â³ä 
¿õ íîðìàòèâíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè, çà âèíÿòêîì 
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 5.3 
öüîãî Ïîëîæåííÿ».

1.2. Ïóíêò 5.2 Äîäàòêà âèêëàñòè ó íîâ³é ðå-
äàêö³¿:

«5.2. Ñòàâêà ïîäàòêó çà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, 

íîðìàòèâíó ãðîøîâó îö³íêó ÿêèõ ïðîâåäåíî, 
ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ïîñò³éíîìó êîðèñòóâàíí³ 
þðèäè÷íèõ îñ³á, âñòàíîâëþºòüñÿ â ðîçì³ð³ 3 
â³äñîòê³â â³ä ¿õ íîðìàòèâíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè, 
çà âèíÿòêîì çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, çàçíà÷åíèõ ó 
ïóíêò³ 5.3 öüîãî Ïîëîæåííÿ».

1.3. Ï³äïóíêò 5.3.3.2 ïóíêòó 5.3 Äîäàòêà âè-
êëàñòè ó íîâ³é ðåäàêö³¿:

«5.3.3.2. îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, 
çàêëàä³â, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é, ñïåö³àë³çîâàíèõ 
ñàíàòîð³¿â äëÿ ðåàá³ë³òàö³¿, ë³êóâàííÿ òà îçäî-
ðîâëåííÿ õâîðèõ, ÿê³ ïîâí³ñòþ óòðèìóþòüñÿ çà 
ðàõóíîê êîøò³â äåðæàâíîãî áþäæåòó àáî ì³ñöåâèõ 
áþäæåò³â, - 0,01;».

2. Ïîëîæåííÿ öüîãî ð³øåííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ 
ç 1 ñ³÷íÿ 2019 ðîêó.

3. Îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íîãî ðîçâèòêó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Íàäàòè ñòàòóñ ïàðêó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ îð³-
ºíòîâíîþ ïëîùåþ 189476,36 êâ.ì,  ðîçòàøîâàí³é 
íàâêîëî îçåðà Ñîíÿ÷íå íà âóëèö³ Ðåâóöüêîãî â 
Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà (êàäàñòðîâèé 
íîìåð 8000000000:63:292:001),  ìåæ³  ÿêî¿  çà-
çíà÷åí³ â   äîäàòêó  äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì³ñòà 
Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

2.1. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ³ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ öüîãî 
ð³øåííÿ âæèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâèõ çàõîä³â 
ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ 
çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ,  âèçíà÷åíîþ  ïóíêòîì  1  
öüîãî ð³øåííÿ.                                                 

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ³ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èí-
íîñò³ ð³øåííÿì ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â 
ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ 
çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 
öüîãî ð³øåííÿ. 

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè 
îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ ä³¿ ùîäî áëàãîóñòðîþ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüîãî 
ð³øåííÿ.

4. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ 
ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 
2 òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Öå ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îô³ö³éíî 
îïðèëþäíèòè ó ãàçåò³ «Õðåùàòèê».

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Ïåðåéìåíóâàòè âóëèöþ Ïóãà÷îâà ó Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà íà âóëèöþ 
Àêàäåì³êà Ðîìîäàíîâà.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî 
âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ðîç-
ðîáèòè òà ïîäàòè íà ðîçãëÿä Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ öüîãî 
ð³øåííÿ ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ïðî âíåñåííÿ çì³í äî îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà «Âóëèö³ 
ì³ñòà Êèºâà», çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ¹ 34/899 «Ïðî 
çàòâåðäæåííÿ îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà «Âóëèö³ ì³ñòà 
Êèºâà», â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-
òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
âðàõóâàòè â Ðåºñòð³ âóëèöü òà ³íøèõ ïî³ìåíî-
âàíèõ îá’ºêò³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Öå ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îô³ö³éíî 
îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
«Õðåùàòèê».

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ  
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðå-
ã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток 
до рішення Київської міської ради

від 22.03.2018  № 377/4441

План-схема 
земельної ділянки, якій надається статус парку

àäðåñà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè –     íàâêîëî îçåðà Ñîíÿ÷íå íà âóëèö³ Ðåâóöüêîãî 
â Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè –  189476,36 êâ. ì 

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про найменування нових вулиць
у Голосіївському районі міста Києва

Рішення Київської міської ради № 488/4552 від 19 квітня 2018 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про присвоєння юри-

дичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат 
історичних подій», рішення Київської міської ради від 13 листопада 2013 року №432/9920 «Про затвердження 
Порядку найменування об’єктів міського підпорядкування, присвоєння юридичним особам та об’єктам міського 
підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій у місті 
Києві» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàéìåíóâàòè íîâ³ âóëèö³ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó 
ðàéîí³ çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî 
âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ðîçðîáèòè òà ïîäàòè íà ðîçãëÿä Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ 
öüîãî ð³øåííÿ ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ïðî âíåñåííÿ çì³í äî îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà 
«Âóëèö³ ì³ñòà Êèºâà», çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó 
¹ 34/899 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ îô³ö³éíîãî äîâ³ä-
íèêà «Âóëèö³ ì³ñòà Êèºâà», â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-
òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
âðàõóâàòè â Ðåºñòð³ âóëèöü òà ³íøèõ ïî³ìåíî-
âàíèõ îá’ºêò³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Öå ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îô³ö³éíî 
îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
«Õðåùàòèê».

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðå-
ã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток 
до рішення Київської міської ради

від 19.04.2018  № 488/4552

Перелік
нових вулиць м. Києва, які найменовуються

№ п/п Проектна назва Нова назва Розташування

Голосіївський район

1. вулиця Проектна 12988 вулиця Святослава Ріхтера від вулиці Проектної 12990 та вулиці Про-
ектної 12992 до вулиці Любомирської

2. вулиця Проектна 13085 вулиця Бориса Мозолевського від проспекту Академіка Глушкова до 
вулиці Академіка Заболотного

3. вулиця Проектна 13086 вулиця Святоджерельна від вулиці Метрологічної до вулиці Про-
ектної 13087

4. вулиця Проектна 13087 вулиця Михайля Семенка від вулиці Академіка Заболотного до 
кінця забудови

5. вулиця Проектна 13088 вулиця Пантелеймонівська від вулиці Академіка Заболотного до 
вулиці Проектної 13089

6. вулиця Проектна 13089 вулиця Полонської-Василенко від вулиці Академіка Заболотного до 
вулиці Проектної 13088

7. вулиця Проектна 13090 вулиця Омеляна Поповича від вулиці Академіка Заболотного до 
вулиці Академіка Заболотного (півколом)

8. вулиця Проектна 13091 вулиця Пилипа Морачевського від вулиці Академіка Заболотного до 
вулиці Проектної 13090

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Про найменування нових вулиць
в Оболонському районі міста Києва

Рішення Київської міської ради № 489/4553 від 19 квітня 2018 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про присвоєння юри-

дичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат 
історичних подій», рішення Київської міської ради від 13 листопада 2013 року №432/9920 «Про затвердження 
Порядку найменування об’єктів міського підпорядкування, присвоєння юридичним особам та об’єктам міського 
підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій у місті 
Києві» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:



4

ДОКУМЕНТХрещатик
23 травня 2018 р.
№55 (5106)

1. Íàéìåíóâàòè íîâ³ âóëèö³ â Îáîëîíñüêîìó 
ðàéîí³ çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî 
âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ðîçðîáèòè òà ïîäàòè íà ðîçãëÿä Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ 
öüîãî ð³øåííÿ ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ïðî âíåñåííÿ çì³í äî îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà 
«Âóëèö³ ì³ñòà Êèºâà», çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó 
¹ 34/899 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ îô³ö³éíîãî äîâ³ä-
íèêà «Âóëèö³ ì³ñòà Êèºâà», â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-
òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
âðàõóâàòè â Ðåºñòð³ âóëèöü òà ³íøèõ ïî³ìåíî-
âàíèõ îá’ºêò³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Öå ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îô³ö³éíî 
îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
«Õðåùàòèê».

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðå-
ã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток 
до рішення Київської міської ради

від 19.04.2018  № 489/4553

Перелік
нових вулиць м. Києва, які найменовуються

№ п/п Проектна назва Нова назва Розташування

Оболонський район

1. вулиця Проектна 13092 вулиця Аманда Струве від вулиці Семена Скляренка до проспекту Степана 
Бандери

2. вулиця Проектна 13093 вулиця Миколи Плав’юка від вулиці Проектної 13095 до Набережно-Рибальської 
дороги

3. вулиця Проектна 13094 вулиця Родини Костюків від проспекту Степана Бандери до вулиці Вербової

4. вулиця Проектна 13095 вулиця Ореста Субтельного від проспекту Степана Бандери до вулиці Вербової

5. вулиця Проектна 13096 вулиця Генерала Гандзюка від проспекту Степана Бандери та Тульської площі до 
вулиці Вербової

6. вулиця Проектна 13097 вулиця Ганни Барвінок від проспекту Степана Бандери до вулиці Вербової

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про найменування нових вулиць
у Святошинському районі міста Києва

Рішення Київської міської ради № 490/4554 від 19 квітня 2018 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про присвоєння юри-

дичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат 
історичних подій», рішення Київської міської ради від 13 листопада 2013 року №432/9920 «Про затвердження 
Порядку найменування об’єктів міського підпорядкування, присвоєння юридичним особам та об’єктам міського 
підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій у місті 
Києві» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàéìåíóâàòè íîâ³ âóëèö³ ó Ñâÿòîøèíñüêî-
ìó ðàéîí³ çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî 
âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ðîçðîáèòè òà ïîäàòè íà ðîçãëÿä Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ 
öüîãî ð³øåííÿ ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ïðî âíåñåííÿ çì³í äî îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà 
«Âóëèö³ ì³ñòà Êèºâà», çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó 
¹ 34/899 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ îô³ö³éíîãî äîâ³ä-
íèêà «Âóëèö³ ì³ñòà Êèºâà», â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-
òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
âðàõóâàòè â Ðåºñòð³ âóëèöü òà ³íøèõ ïî³ìåíî-
âàíèõ îá’ºêò³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Öå ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îô³ö³éíî 
îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
«Õðåùàòèê».

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðå-
ã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток 
до рішення Київської міської ради

від 19.04.2018  № 490/4554

Перелік
нових вулиць м. Києва, які найменовуються

№ п/п Проектна назва Нова назва Розташування

Святошинський район

1. вулиця Проектна 12916 вулиця Олени Курило від вулиці Проектної 13003 до кінця забудови

2. вулиця Проектна 12917 вулиця Олекси Синявського від вулиці Проектної 13003 до кінця забудови

3. вулиця Проектна 13002 вулиця Миколи Богуславського від вулиці Проектної 13003 до вулиці Проектної 
13011

4. вулиця Проектна 13003 вулиця Антоні Новосельського від вулиці Проектної 13002 до вулиці Проектної 
13004

5. вулиця Проектна 13004 вулиця Миколи Носова від вулиці Проектної 13003 до кінця забудови

6. вулиця Проектна 13011 вулиця Михайла Рибакова від вулиці Проектної 13002 до вулиці Міської

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Про найменування нових вулиці
та провулку у Дніпровському районі міста Києва

Рішення Київської міської ради № 491/4555 від 19 квітня 2018 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про присвоєння юри-

дичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат 
історичних подій», рішення Київської міської ради від 13 листопада 2013 року №432/9920 «Про затвердження 
Порядку найменування об’єктів міського підпорядкування, присвоєння юридичним особам та об’єктам міського 
підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій у місті 
Кйєві» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàéìåíóâàòè íîâ³ âóëèöþ òà ïðîâóëîê 
ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ çã³äíî ç äîäàòêîì äî 
öüîãî ð³øåííÿ.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî 
âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ðîç-
ðîáèòè òà ïîäàòè íà ðîçãëÿä Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ öüîãî 
ð³øåííÿ ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ïðî âíåñåííÿ çì³í äî îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà «Âóëèö³ 
ì³ñòà Êèºâà», çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ¹ 34/899 «Ïðî 
çàòâåðäæåííÿ îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà «Âóëèö³ ì³ñòà 
Êèºâà», â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-
òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
âðàõóâàòè â Ðåºñòð³ âóëèöü òà ³íøèõ ïî³ìåíî-
âàíèõ îá’ºêò³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Öå ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îô³ö³éíî 
îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
«Õðåùàòèê».

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðå-
ã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток 
до рішення Київської міської ради

від 19.04.2018  № 491/4555

Перелік
нових вулиць м. Києва, які найменовуються

№ п/п Проектна назва Нова назва Розташування

Дніпровський район

1. провулок Проектний 13028 провулок Дзиґи Вертова від вулиці Туманяна Ованеса до кінця забудови

2. вулиця Проектна 13105 вулиця Юрія Липи від вулиці Тампере та вулиці Регенераторної до 
вулиці Березневої

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Про найменування нової вулиці
у Солом’янському районі міста Києва

Рішення Київської міської ради № 492/4556 від 19 квітня 2018 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про присвоєння юри-

дичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат 
історичних подій», рішення Київської міської ради від 13 листопада 2013 року № 432/9920 «Про затвердження 
Порядку найменування об’єктів міського підпорядкування, присвоєння юридичним особам та об’єктам міського 
підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій у місті 
Києві» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Ïðèñâî¿òè âóëèö³ Ïðîåêòí³é 13081 ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ íàçâó âóëèöÿ Àòòèëè 
Ìîãèëüíîãî.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî 
âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ðîç-
ðîáèòè òà ïîäàòè íà ðîçãëÿä Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ öüîãî 
ð³øåííÿ ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ïðî âíåñåííÿ çì³í äî îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà «Âóëèö³ 
ì³ñòà Êèºâà», çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ¹ 34/899 «Ïðî 
çàòâåðäæåííÿ îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà «Âóëèö³ ì³ñòà 
Êèºâà», â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-
òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
âðàõóâàòè â Ðåºñòð³ âóëèöü òà ³íøèõ ïî³ìåíî-
âàíèõ îá’ºêò³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Öå ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îô³ö³éíî 
îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
«Õðåùàòèê».

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðå-
ã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â. 

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від

12 жовтня 2017 року № 181/3188
«Про найменування нових вулиць

у Голосіївському районі міста Києва»
Рішення Київської міської ради № 493/4557 від 19 квітня 2018 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про присвоєння юри-
дичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат 
історичних подій» та з метою виправлення технічної помилки Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Âíåñòè äî äîäàòêà äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 12 æîâòíÿ 2017 ðîêó ¹ 181/3188 
«Ïðî íàéìåíóâàííÿ íîâèõ âóëèöü ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó 
ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà» òàê³ çì³íè:

ó ïóíêò³ 10 äîäàòêà ñëîâà «âóëèöÿ Âàëåíòè-
íà Îòàìàíñüêîãî» çàì³íèòè ñëîâàìè «âóëèöÿ 
Âàëåíòèíà Îòàìàíîâñüêîãî».

2. Öå ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îô³ö³éíî 

îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
«Õðåùàòèê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðå-
ã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про надання дозволу на створення
органу самоорганізації населення

«Будинковий комітет «Провулок Приладний, 8»
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 507/4571 від 19 квітня 2018 року
Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в Украї-

ні», статей 3, 8, 9, 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», рішення Київської міської ради 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, зареєстровану у Київській міській раді 01.12.2017 за 
№ 08/КО-9828, протокол та список учасників конференції жителів за місцем проживання по ініціюванню створення 
органу самоорганізації населення від 01.10.2017, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Äîçâîëèòè ñòâîðèòè îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ òà âèçíà÷èòè éîãî íàçâó - «Áóäèíêîâèé 

êîì³òåò «Ïðîâóëîê Ïðèëàäíèé, 8» ó Ñâÿòîøèí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.
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2. Âèçíà÷èòè, ùî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³òåò «Ïðîâóëîê 
Ïðèëàäíèé, 8» ä³º ó ìåæàõ òåðèòîð³¿ áóäèíêó 
¹ 8 íà ïðîâóëêó Ïðèëàäíîìó ó Ñâÿòîøèí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Îñíîâíèìè íàïðÿìêàìè ä³ÿëüíîñò³ 
îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèí-
êîâèé êîì³òåò «Ïðîâóëîê Ïðèëàäíèé, 8» ó 
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà º:

3.1. Ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ó÷àñò³ æèòåë³â 
ó âèð³øåíí³ ïèòàíü ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ â 
ìåæàõ Êîíñòèòóö³¿ ³ çàêîí³â Óêðà¿íè;

3.2. Çàäîâîëåííÿ ñîö³àëüíèõ, êóëüòóðíèõ, 
ïîáóòîâèõ òà ³íøèõ ïîòðåá æèòåë³â øëÿõîì 
ñïðèÿííÿ ó íàäàíí³ ¿ì â³äïîâ³äíèõ ïîñëóã;

3.3. Ó÷àñòü ó ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó òåðèòîð³¿ 
ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåí-
íÿ, ³íøèõ ì³ñöåâèõ ïðîãðàì.

4. Íàäàòè îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íà-
ñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³òåò «Ïðîâóëîê 
Ïðèëàäíèé, 8» ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà ó ìåæàõ òåðèòîð³¿ éîãî ä³ÿëüíîñò³ 
òàê³ âëàñí³ ïîâíîâàæåííÿ:

4.1. Ïðåäñòàâëÿòè ðàçîì ç äåïóòàòàìè 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ³íòåðåñè æèòåë³â 
áóäèíêó ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³, ì³ñöåâèõ 
îðãàíàõ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè.

4.2. Ñïðèÿòè äîäåðæàííþ Êîíñòèòóö³¿ òà 
çàêîí³â Óêðà¿íè, ðåàë³çàö³¿ àêò³â Ïðåçèäåíòà 
Óêðà¿íè òà îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ð³øåíü 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåíü ¿¿ 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó òà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî 
ãîëîâè.

4.3. Âíîñèòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó 
ïðîïîçèö³¿ äî ïðîåêò³â ïðîãðàìè ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íîãî ³ êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó, 
áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

4.4. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ 
çàñàäàõ ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî 
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäî-
âèùà, ïðîâåäåíí³ ðîá³ò ç áëàãîóñòðîþ, 
îçåëåíåííÿ òà óòðèìàííÿ â íàëåæíîìó ñòàí³ 
ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, îáëàäíàíí³ äèòÿ÷èõ 
³ ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷èê³â, ê³ìíàò äèòÿ÷î¿ 
òâîð÷îñò³, êëóá³â çà ³íòåðåñàìè òîùî.

4.5. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ 
çàñàäàõ ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî 
ðåìîíòó ïðèì³ùåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ 
³ç äîòðèìàííÿì âñòàíîâëåíîãî çàêîíîäàâ-
ñòâîì ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ òàêèõ ðîá³ò.

4.6. Çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà ÿê³ñòþ 
íàäàííÿ ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ìåøêàþòü ó æèòëî-
âîìó áóäèíêó íà òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó 
ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, æèòëîâî-êîìó-
íàëüíèõ ïîñëóã òà çà ÿê³ñòþ ïðîâåäåíèõ ó 
æèòëîâîìó áóäèíêó ðåìîíòíèõ ðîá³ò.

4.7. Íàäàâàòè äîïîìîãó íàâ÷àëüíèì çà-
êëàäàì, çàêëàäàì òà îðãàí³çàö³ÿì êóëüòóðè, 
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó ó ïðîâåäåíí³ 
êóëüòóðíî-îñâ³òíüî¿, ñïîðòèâíî-îçäîðîâ-
÷î¿ òà âèõîâíî¿ ðîáîòè ñåðåä íàñåëåííÿ, 
ðîçâèòêó õóäîæíüî¿ òâîð÷îñò³, ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè ³ ñïîðòó; ñïðèÿòè çáåðåæåííþ 
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, òðàäèö³é íàðîäíî¿ 
êóëüòóðè, îõîðîí³ ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿ òà êóëü-
òóðè, âïðîâàäæåííþ â ïîáóò íîâèõ îáðÿä³â.

4.8. Îðãàí³çîâóâàòè äîïîìîãó ãðîìàäÿíàì 
ïîõèëîãî â³êó, ³íâàë³äàì, ñ³ì’ÿì çàãèáëèõ 
âî¿í³â òà â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ìàëîçàáåç-
ïå÷åíèì òà áàãàòîä³òíèì ñ³ì’ÿì, à òàêîæ 

ñàìîòí³ì ãðîìàäÿíàì, ä³òÿì-ñèðîòàì òà 
ä³òÿì, ïîçáàâëåíèì áàòüê³âñüêîãî ï³êëó-
âàííÿ, âíîñèòè ïðîïîçèö³¿ ç öèõ ïèòàíü äî 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

4.9. Íàäàâàòè íåîáõ³äíó äîïîìîãó îðãà-
íàì ïîæåæíîãî íàãëÿäó â çä³éñíåíí³ íèìè 
ïðîòèïîæåæíèõ çàõîä³â, îðãàí³çîâóâàòè 
âèâ÷åííÿ íàñåëåííÿì ïðàâèë ïîæåæíî¿ 
áåçïåêè, áðàòè ó÷àñòü ó çä³éñíåíí³ ãðîìàä-
ñüêîãî êîíòðîëþ çà äîäåðæàííÿì âèìîã 
ïîæåæíî¿ áåçïåêè.

4.10. Ñïðèÿòè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâ-
ñòâà ïðàâîîõîðîííèì îðãàíàì ó çàáåç-
ïå÷åíí³ îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó.

4.11. Ðîçãëÿäàòè çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí, 
âåñòè ïðèéîì ãðîìàäÿí.

4.12. Âåñòè îáë³ê ãðîìàäÿí çà â³êîì, 
ì³ñöåì ðîáîòè ÷è íàâ÷àííÿ, ÿê³ ìåøêàþòü 
ó ìåæàõ òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìî-
îðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ.

4.13. Ñïðèÿòè äåïóòàòàì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â îðãàí³çàö³¿  çóñòð³÷åé ç âèáîðöÿìè, 
ïðèéîìó ãðîìàäÿí ³ ïðîâåäåíí³ ³íøî¿ ðî-
áîòè ç æèòåëÿìè.

4.14. ²íôîðìóâàòè ãðîìàäÿí ïðî ä³ÿëü-
í³ñòü îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, 
îðãàí³çîâóâàòè îáãîâîðåííÿ ïðîåêò³â éîãî 
ð³øåíü ç íàéâàæëèâ³øèõ ïèòàíü.

5. Îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿  íàñåëåííÿ 
«Áóäèíêîâèé êîì³òåò «Ïðîâóëîê Ïðèëàä-
íèé, 8» ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
íàáóâàº âëàñíèõ ïîâíîâàæåíü ï³ñëÿ éîãî 
ëåãàë³çàö³¿ ó âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é 
àäì³í³ñòðàö³¿) ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó 
ñòàòòåþ 13 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îðãàíè 
ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ».

6. Îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ 
«Áóäèíêîâèé êîì³òåò «Ïðîâóëîê Ïðèëàäíèé, 
8» ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ó ì³-
ñÿ÷íèé òåðì³í ï³ñëÿ ëåãàë³çàö³¿ íàïðàâèòè 
äî ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè êîï³¿ 
òàêè ðåºñòðàö³éíèõ äîêóìåíò³â: ïîëîæåí-
íÿ ïðî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, 
ï³äòâåðäæåííÿ ïðî âíåñåííÿ äî ªäèíîãî 
ðåºñòðó îðãàí³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ 
ó ì³ñò³ Êèºâ³, ñïèñêó ïåðñîíàëüíîãî ñêëàäó 
÷ëåí³â îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, 
à ó ðàç³ ëåãàë³çàö³¿  øëÿõîì ðåºñòðàö³¿ 
- ñâ³äîöòâà ïðî ðåºñòðàö³þ îðãàíó ñàìî-
îðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ.

7. Êîíòðîëü çà ô³íàíñîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ 
îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèí-
êîâèé êîì³òåò «Ïðîâóëîê Ïðèëàäíèé, 8» ó 
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ó ìåæàõ 
ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü çä³éñíþþòü Êè¿âñüêà 
ì³ñüêà ðàäà òà âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà 
àäì³í³ñòðàö³ÿ).

8. Öå ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ, ðåã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ 
çâ’ÿçê³â. 

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про розірвання договору оренди
земельної ділянки від 19.07.2005 № 62-6-00247, 

укладеного між Київською міською радою та ТОВ НТП 
«Бонус-П» для будівництва,

експлуатації та обслуговування
магазину-кафе з автомиючим комплексом 

на вул. Братиславській, 36/2 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1039/4046 від 20 грудня 2017 року
Відповідно до статті 9 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статті 31 Закону України «Про оренду землі», пунктів 8.4, 11.5 договору оренди 
земельної ділянки від 19.07.2005 № 62-6-00247, укладеного між Київською міською радою та ТОВ НТП «Бонус-П» 
для будівництва, експлуатації та обслуговування магазину-кафе з автомиючим комплексом на вул. Братиславській, 
36/2 у Деснянському районі м. Києва, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ïëîùåþ 1,319 ãà (êàäàñòðîâèé íî-
ìåð 8000000000:62:089:0005) â³ä 19.07.2005 
¹ 62-6-00247, óêëàäåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ 
ðàäîþ òà ÒÎÂ ÍÒÏ «Áîíóñ-Ï» äëÿ áóä³âíèöòâà, 
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ìàãàçèíó-êàôå 
ç àâòîìèþ÷èì êîìïëåêñîì íà âóë. Áðàòèñëàâ-
ñüê³é, 36/2 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 
15.07.2004 ¹ 419/1829 «Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó-
÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà 
êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ».

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

2.1. Â÷èíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ ä³¿ ùîäî 
çíÿòòÿ ç ðåºñòðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè, âèçíà÷åíîãî 
ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ïðî³íôîðìóâàòè ÒÎÂ ÍÒÏ «Áîíóñ-Ï» ïðî 
ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ ó ñåìèäåííèé ñòðîê ç 
ìîìåíòó íàáðàííÿ íèì ÷èííîñò³.

3. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ. 

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про присвоєння звання 
«Почесний громадянин міста Києва» Кібі В.М.
Рішення Київської міської ради № 805/4869 від 17 травня 2018 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 01 червня 2000 року № 141/862 «Про встановлення звання 
«Почесний громадянин міста Києва» та заохочувальних відзнак Київського міського голови» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Çà çíà÷íèé îñîáèñòèé âíåñîê ó ðîçâèòîê 
òà ïðîïàãóâàííÿ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó, 
çì³öíåííÿ ì³æíàðîäíîãî àâòîðèòåòó ñòîëèö³ 
Óêàð¿íè – ì³ñòà Êèºâà ïðèñâî¿òè çâàííÿ «Ïî÷åñ-
íèé ãðîìàäÿíèí ì³ñòà Êèºâà» Ê³á³ Âîëîäèìèðó 
Ìèõàéëîâè÷ó – ïðåçèäåíòîâ³ ñïîðòèâíîãî êëóáó 
«Êè¿â-ñïîðò»,  ïðèçèäåíòó Ôåäåðàö³¿ íàéñèëü-
í³øèõ àòëåò³â Óêðà¿íè ³ ïåðåòÿãóâàííÿ êàíàòà.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà 
ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про надання статусу скверу земельній ділянці 
за адресою: бульв. Верховної Ради, 13 орієнтовною 
площею 0,40 га у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 23/4087 від 15 лютого 2018 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 квітня 2006 року 
№ 105, з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,40 ãà, ðîçòàøîâàí³é çà 
àäðåñîþ: áóëüâ. Âåðõîâíî¿ Ðàäè, 13 ó Äí³ïðîâ-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì äî 
öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòó-
âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáóòòÿ ÷èííîñò³ 
ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó 
êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

 3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè îð-
ãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüîãî 
ð³øåííÿ.

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 

ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, ùî çàòâåðäæåíà 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 
¹806/3381 òà ïðîäîâæåíà íà ïåð³îä äî 2017 ðîêó 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 
¹572/572, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ 
òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèº-
âà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà 
ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹2), çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ 
ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 
2 òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

6. Îïóáë³êóâàòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток 
до рішення Київської міської ради

від 15.02.2018  № 23/4087

План-схема
земельної ділянки, якій надається статус скверу

àäðåñà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè – ì. Êè¿â, áóëüâ. Âåðõîâíî¿ Ðàäè, 13
ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè – 0,40 ãà

ãðàô³÷íèé âèãëÿä çîáðàæåííÿ

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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23 травня 2018 р.
№55 (5106)

Про надання статусу скверу земельній ділянці за адресою: 
вул. Червоноткацька, 10 орієнтовною площею 0,51 га 

у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 24/4088 від 15 лютого 2018 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 квітня 2006 року 
№ 105, з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,51 ãà, ðîçòàøîâàí³é çà 
àäðåñîþ: âóë. ×åðâîíîòêàöüêà, 10 ó Äí³ïðîâ-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì äî 
öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 
öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáóòòÿ ÷èííîñò³ 
ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó 
êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè îð-
ãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüîãî 
ð³øåííÿ.

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 

ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, ùî çàòâåðäæåíà 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 
¹806/3381 òà ïðîäîâæåíà íà ïåð³îä äî 2017 ðîêó 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 
¹572/572, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ 
òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèº-
âà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà 
ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹2), çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ 
ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 
2 òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

6. Îïóáë³êóâàòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè. 

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток 
до рішення Київської міської ради

від 15.02.2018  № 24/4088

План-схема
земельної ділянки, якій надається статус скверу

àäðåñà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè – ì. Êè¿â, âóë. ×åðâîíîòêàöüêà, 10
ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè – 0,51 ãà

ãðàô³÷íèé âèãëÿä çîáðàæåííÿ

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про надання статусу скверу земельній ділянці за адресою: 
вул. Пожарського, 8 орієнтовною площею 0,49 га 

у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 25/4089 від 15 лютого 2018 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 квітня 2006 року 
№ 105, з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,49 ãà, ðîçòàøîâàí³é çà 
àäðåñîþ: âóë. Ïîæàðñüêîãî, 8 ó Äí³ïðîâñüêîìó 

ðàéîí³ ì. Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî 
ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-

íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 
öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáóòòÿ ÷èííîñò³ 
ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó 
êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè îð-
ãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüîãî 
ð³øåííÿ.

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, ùî çàòâåðäæåíà 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 

¹806/3381 òà ïðîäîâæåíà íà ïåð³îä äî 2017 ðîêó 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 
¹572/572, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ 
òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèº-
âà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà 
ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹2), çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ 
ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 
2 òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

6. Îïóáë³êóâàòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток 
до рішення Київської міської ради

від 15.02.2018  № 25/4089

План-схема
земельної ділянки, якій надається статус скверу

àäðåñà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè – ì. Êè¿â, âóë. Ïîæàðñüêîãî, 8
ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè – 0,49 ãà

ãðàô³÷íèé âèãëÿä çîáðàæåííÿ

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про надання статусу скверу земельній ділянці 
за адресою: вул. Попудренка,

18,18-а орієнтовною площею 0,44 га 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 26/4090 від 15 лютого 2018 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 квітня 2006 року 
№ 105, з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,44 ãà, ðîçòàøîâàí³é çà 
àäðåñîþ: âóë. Ïîïóäðåíêà, 18, 18-à ó Äí³ïðîâ-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì äî 
öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòó-
âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáóòòÿ ÷èííîñò³ 
ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó 
êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíó 

ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.
3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 

çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè îð-
ãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüîãî 
ð³øåííÿ.

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, ùî çàòâåðäæåíà 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 
¹806/3381 òà ïðîäîâæåíà íà ïåð³îä äî 2017 ðîêó 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 
¹572/572, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ 
òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèº-
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Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Êëè÷êî

âà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà 
ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹2), çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ 
ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 
2 òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

6. Îïóáë³êóâàòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ 

ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó.

7.  Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток 
до рішення Київської міської ради

від 15.02.2018  № 26/4090

План-схема
земельної ділянки, якій надається статус скверу

àäðåñà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè - ì. Êè¿â, âóë. Ïîïóäðåíêà, 18, 18-à
ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè - 0,44 ãà

ãðàô³÷íèé âèãëÿä çîáðàæåííÿ

Про надання статусу скверу 
земельній ділянці за адресою: бульв. Праці, 8 

орієнтовною площею 0,73 га 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 27/4091 від 15 лютого 2018 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 квітня 2006 року 
№ 105, з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,73 ãà, ðîçòàøîâàí³é çà 
àäðåñîþ: áóëüâ. Ïðàö³, 8 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ 
ì.Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ 
(ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 
öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáóòòÿ ÷èííîñò³ 
ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó 
êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè îð-
ãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüîãî 
ð³øåííÿ.

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 

ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, ùî çàòâåðäæåíà 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 
¹806/3381 òà ïðîäîâæåíà íà ïåð³îä äî 2017 ðîêó 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 
¹572/572, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ 
òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèº-
âà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà 
ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹2), çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ 
ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 
2 òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

6. Îïóáë³êóâàòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó.

7.  Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток  до рішення Київської міської ради від 15.02.2018  № 27/4091

План-схема
земельної ділянки, якій надається статус скверу

àäðåñà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè – ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 8
ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè – 0,73 ãà

ãðàô³÷íèé âèãëÿä çîáðàæåííÿ

Про надання статусу скверу земельній ділянці за адресою: 
вул. Вифлеємська, 18/2 орієнтовною площею 0,62 га 

у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 28/4092 від 15 лютого 2018 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 квітня 2006 року 
№ 105, з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 

îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,62 ãà, ðîçòàøîâàí³é çà 
àäðåñîþ: âóë. Âèôëåºìñüêà, 18/2 ó Äí³ïðîâ-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì äî 
öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 
öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáóòòÿ ÷èííîñò³ 
ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó 
êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿  
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè îð-
ãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüîãî 
ð³øåííÿ.

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 

ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, ùî çàòâåðäæåíà 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 
¹806/3381 òà ïðîäîâæåíà íà ïåð³îä äî 2017 ðîêó 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 
¹572/572, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ 
òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèº-
âà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà 
ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹2), çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ 
ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 
2 òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

6. Îïóáë³êóâàòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó.

7.  Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток до рішення Київської міської ради від 15.02.2018  № 28/4092

План-схема
земельної ділянки, якій надається статус скверу

àäðåñà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè - ì. Êè¿â, âóë. Âèôëåºìñüêà, 18/2
ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè - 0,62 ãà

ãðàô³÷íèé âèãëÿä çîáðàæåííÿ
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Çàñíîâíèê – Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô³ë³ïïîâ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. 
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó. 
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Індекс щоденного випуску 61308

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. Ìàðêà Âîâ÷êà, 12/14.
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Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

24 І 26 ТРАВНЯ у Києві пройдуть 
фінали Ліги чемпіонів УЄФА сезону 
2017/2018 серед жінок і чолові-
ків. У рамках спортивного свята 
заплановано низку подій, серед 
яких і Турнір чемпіонів у рамках 
«Фестивалю чемпіонів». 

УЄФА оприлюднила програму 
заходу, який прийматиме гостей 
у Києві з 24 до 27 травня.  

Ultimate Champions Tournament 
(Турнір чемпіонів), на який особ-
ливо чекають уболівальники, відбу-
деться 25 травня. На поле вийдуть 
зірки Ліги чемпіонів попередніх 
років: Давор Шукер, Педраг Мі-
ятович, Стів Макманаман, Роббі 
Фаулер, Андрій Шевченко, Кларенс 
Зеєдорф, Деку і Генрік Ларссон. 

«Фестиваль чемпіонів» УЄФА 
– щорічна подія, яка проходить у 
місті, котре приймає фінали Ліги 
чемпіонів УЄФА серед жіночих 
і чоловічих команд. Цього року 
він відбудеться у центрі Києва 
– на Хрещатику – і дасть можли-
вість відчути справжній дух Ліги 
чемпіонів у одному із найкращих 
спортивних «містечок» світу й 
обіцяє ще більше розваг, музики 
та футбольних заходів від УЄФА та 
партнерів, ніж будь-коли раніше. 

Розклад активностей на локації 
«Фестиваль чемпіонів»: 

24 травня 
10.40 – відкриття Фестивалю, 

прибуття трофеїв; 
11.15 – футбольні фрістайлери; 
12.30 – Asturia; 
14.00 – футбольні фрістайлери; 
16.45 – Latexfauna; 
18.15 – ДахаБраха; 
19.45 – Adam; 
21.30 – TNMK 
23.00 – закриття Фестивалю. 
25 травня 
11.00 – відкриття Фестивалю; 
12.00 – футбольні фрістайлери; 
14.00 – DJ Omnia; 
16.00 – трансляція Турніру ви-

датних чемпіонів на екрані; 
20.00 – Kill the buzz; 

21.30 – Hardwell; 
23.00 – закриття Фестивалю. 
26 травня 
11.00 – відкриття Фестивалю; 
11.45 – футбольні фрістайлери; 
13.00 – футбольні фрістайлери; 
14.00 – Fontaliza; 
15.15 – Carte Blanche; 
16.30 – Indytronics; 
18.00 – DJ Omnia; 
20.00 – закриття Фестивалю без 

публічного перегляду фінального 
матчу на вул. Хрещатик (публічний 
перегляд організовано на  Конт-
рактовій площі). 

27 травня 
13.00 – відкриття Фестивалю, 

виступи музичних гуртів; 
18.00 – привітання керівництва 

міста; 
18.30 – концертна програма; 
21.00 – закриття Фестивалю. 

Організатори закликають киян 
та гостей столиці не зволікати та 
фотографуватися із Кубком Ліги 
чемпіонів УЄФА серед чоловіків 
до 26 травня включно, а із Кубком 
чемпіонату серед жінок – у день 
відкриття, адже вже ввечері 24 
травня він стане законним тро-
феєм команди-переможця. Окрім 
того, закликають стати свідками 
Ultimate Champions Tournament, 
де на спеціально обладнаному 
полі на Хрещатику зіграють зір-
ки європейського футболу, які 
творили його історію; відвідати 
галерею Чемпіонів УЄФА, щоб 
побачити найяскравіші моменти 
із попередніх фіналів чоловічих і 
жіночих змагань. Також киянам 
та гостям столиці пропонують 
зустріти легенд Ліги чемпіонів на 
одній із автограф-сесій із амбаса-
дорами чемпіонату; насолодитися 
музикою від найкращих діджеїв і 
виконавців, які виступатимуть на 
сцені, а також випробувати свої 
сили у змаганнях із всесвітньо 
відомими футбольними фрістайле-
рами в активаціях, організованих 
партнерами Ліги чемпіонів УЄФА 
та виграти неймовірні призи. 

В українській команді грати-
муть амбасадори обох фіналів 
Ліги чемпіонів УЄФА 2018 серед 
чоловіків і жінок – Андрій Шев-
ченко та Ія Андрущак. 

Команда виступатиме під тре-
нерським наглядом світових зірок 
боксу Володимира Кличка і Віталія 
Кличка, мера Києва. 

Склад команд Турніру чемпіонів, 
що відбудеться 25 травня: 

Легенди ФК «Реал Мадрид»: 
Єжи Дудек, Мічель Сальгадо, Аль-
варо Арбелоа, Роберто Карлос, 
Луїш Фігу, Крістіан Карамбе, Клод 
Макелеле, Естебан Камб’яссо, Пред-
раг Міятович, Давор Шукер. 

Тренер: Еміліо Бутрагеньйо. 

Легенди ФК «Ліверпуль»: 
Девід Джеймс, Владімір Шміцер, 
Патрік Бергер, Стів Макманаман, 
Джейсон Макатір, Луїс Гарсія, Роббі 
Фаулер. 

Тренер: Іан Раш. 

Шевченко і друзі: Олександр 
Шовковський, Ія Андрущак, Кла-
ренс Зеєдорф, Сергій Ребров, Ан-
дрій Шевченко, Біллі Вінгрув (F2 
фрістайлер), Джеремі Лінч (F2 
фрістайлер). 

Тренери: Віталій і Володимир 
Клички. 

Легенди Ліги чемпіонів УЄФА: 
Вітор Баїя, Жозе Бозінгва, Марсель 
Десаї, Алекс Скотт, Деку, Гаїска 
Мендьєта, Селія Шашич, Генрік 
Ларссон, юні чемпіони adidas. 

Тренер: Рууд Гулліт. 

Формат турніру: два півфінали, 
матч за третє місце і фінал. 

Розклад матчів: 
16.00-16.30 Перший півфінал; 
16.45-17.15 Другий півфінал; 
17.30-18.00 Матч за третє місце; 
18.15-18.45 Фінал 

Доступ на територію «Фести-
валю чемпіонів» безкоштовний  

 НАГАДУЄМО, що до 31 травня 
у зв’язку із перекриттям Хре-
щатика відкривається рух із 
вул. Трьохсвятительської че-
рез Михайлівську площу до 
вул. Великої Житомирської 
та Володимирського проїзду. 
Також вводиться тимчасове 
обмеження паркування на вул. 
Михайлівській (від Михайлів-
ської площі до Майдану Неза-

лежності) та Володимирській 
(від Софійської площі до вул. 
Б. Хмельницького). 

Автобуси маршрутів №№ 24, 
114 курсуватимуть трасою руху 
вихідного дня. 

Міська влада вживає усіх за-
ходів, щоб під час проведення 
матчів ЛЧ УЄФА було макси-
мально комфортно і киянам, і 
гостям столиці 

 ІЗ 23 ТРАВНЯ до 20 
червня у Києві прохо-
дитиме курс тренінгів 
«Йога для голосу». Як 
повідомили в Київсько-
му молодіжному центрі, 
тренінги допоможуть 
навчити старшоклас-
ників та студентів мо-
лодших курсів володіти 
своїм голосом і вміти 
гарно висловлювати 
думки. Спікером буде 
експерт-консультант із 
техніки мовлення та ри-
торики, автор і ведуча 
спецпроектів на «Радіо 
Київ 98 FM» Світлана 
Василенко. 

Організатори за-
певняють, що потрібні 
лише п’ять кроків, за 
якими можна навчити 

основних «голосових асан» для здобуття красивого, потужного, яскра-
вого голосу. Перші три кроки присвячені роботі над голосом, а саме: 
над диханням, артикуляцією та орфоепією. Далі відпрацьовується 
швидкість мовлення, інтонування та накопичення словникового за-
пасу. Останній крок включає жести, роботу з мікрофоном та правила 
поведінки на сцені. На учасників чекають секрети ораторського 
мистецтва, лайфхаки, поради та практичні заняття. 

Зареєструватися можна за посиланням: goo.gl/WqhE6b 

НА ПЛЕНАРНОМУ засіданні 
Київради депутати повернули в 
комунальну власність кінотеатр 
«Зоряний». 

Відповідно до рішення, вико-
навчий орган Київради (КМДА) 
має розпочати переговори з кін-
цевими бенефіціарами – влас-
никами майна колишнього кі-
нотеатру «Зоряний» щодо його 
передачі до комунальної влас-
ності територіальної громади 
міста. Виконання цього рішення 
контролюватимуть постійні ко-
місії Київради з питань власності 
та з питань культури, туризму та 
інформполітики. 

«Кінотеатр «Зоряний» є час-
тиною київських традицій. Він 
багато років був одним із цен-

тральних осередків культурно-
го життя столиці. І сьогодні, на 
багатотисячні прохання містян, 
ми повинні повернути його до 
комунальної власності громади. 
Багато років будівлю використо-
вували не за призначенням. Ми 
маємо відновити кінопокази в 
«Зоряному», щоб кияни та гості 
столиці в затишній обстановці 
оновленого кінотеатру могли 
культурно розвиватися та слідку-
вати за новинками кінематогра-
фу», – зазначив депутат Київради 
Ярослав Діденко. 

Нагадаємо, за часів Януковича 
в кінотеатрі розміщувався штаб 
Партії регіонів. Після Революції 
Гідності «Зоряний» залишився у 
приватній власності 

Через перекриття Хрещатика 
внесено зміни в рух авто 
в центрі столиці

«Йога для голосу»

Кінотеатр «Зоряний» повернуть 
у комунальну власність

Фінал Ліги чемпіонів у Києві: 
публічний перегляд матчу та Турнір чемпіонів
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