
 
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 IV сесія V скликання 

РІШЕННЯ 
від 24 травня 2007 року N 739/1400 

Про надання дозволу Головному управлінню охорони здоров'я та медичного 
забезпечення виконавчого органу Київради (Київської міської державної 
адміністрації) на укладання інвестиційного договору з метою збільшення 

кількості ліжок та покращення умов перебування дітей в дитячому санаторії 
"Салют" та в дитячому санаторії "Ялинка" Київського міського дитячого 

санаторно-курортного об'єднання 
(Протест заступника прокурора м. Києва від 11 лютого 2009 року N 07/1-44вих-09 на це рішення відхилено згідно з рішенням Київської 
міської ради від 21 лютого 2013 року N 18/9075) 
 
 

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26, частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", а також враховуючи необхідність покращення умов перебування дітей у дитячому 
санаторії "Ялинка" Київського міського дитячого санаторно-курортного об'єднання та у дитячому санаторії "Салют" 
Київського міського дитячого санаторно-курортного об'єднання, Київська міська рада вирішила: 

1. Дозволити Головному управлінню охорони здоров'я та медичного забезпечення виконавчого органу 
Київради (Київської міської державної адміністрації) за погодженням з Головним управлінням комунальної 
власності м. Києва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) укласти інвестиційну 
угоду з Товариством з обмеженою відповідальністю "Фонд розвитку будівельних ініціатив" щодо: 

1.1. Проведення капітального ремонту діючого харчоблоку та складів дитячого санаторію "Ялинка" Київського 
міського дитячого санаторно-курортного об'єднання (Пуща-Водиця, 7-ма лінія) з паралельним поточним ремонтом 
спальних корпусів (з доведенням потужності до 300 ліжок) та благоустроєм території. 

1.2. Проведення капітального ремонту відділення дитячого санаторію "Ялинка" Київського міського дитячого 
санаторно-курортного об'єднання на вулиці Гамарника, 20 (колишній санаторій-профілакторій "Колос") зі 
збільшенням потужності до 200 ліжок. 

2. Після виконання підпунктів 1.1 та 1.2 пункту 1 цього рішення, Головному управлінню охорони здоров'я та 
медичного забезпечення виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) перевести 
дитячий санаторій "Салют" Київського міського дитячого санаторно-курортного об'єднання з приміщень за 
адресою: місто Київ, вулиця Гоголівська, 26-28 на базу на вулиці Гамарника, 20. 

3. Інвестору - Товариству з обмеженою відповідальністю "Фонд розвитку будівельних ініціатив", після 
виконання підпунктів 1.1 та 1.2 пункту 1 цього рішення, передати всі покращення, пов'язані з виконанням 
інвестиційного договору, до комунальної власності територіальної громади міста Києва. 

4. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації) прийняти в установленому порядку 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва всі покращення, пов'язані з виконанням 
інвестиційного договору Товариством з обмеженою відповідальністю "Фонд розвитку будівельних ініціатив", та 
закріпити їх на праві оперативного управління за дитячим санаторієм "Ялинка" Київського міського дитячого 
санаторно-курортного об'єднання та дитячим санаторієм "Салют" Київського міського дитячого санаторно-
курортного об'єднання відповідно. 



5. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації) закріпити майно відділення 
дитячого санаторію "Ялинка" (Київського міського дитячого санаторно-курортного об'єднання на вулиці Гамарника, 
20 (колишній санаторій-профілакторій "Колос") на праві оперативного управління за дитячим санаторієм "Салют" 
Київського міського дитячого санаторно-курортного об'єднання. 

6. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації) внести відповідні зміни до статуту 
дитячого санаторію "Салют" Київського міського дитячого санаторно-курортного об'єднання. 

7. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (Київської міської 
державної адміністрації) провести незалежну оцінку будинків та споруд дитячого санаторію "Салют" Київського 
міського дитячого санаторно-курортного об'єднання, що розташовані за адресою: місто Київ, вулиця Гоголівська, 
26-28. 

8. Встановити, що у разі перевищення вартості будівель та споруд дитячого санаторію "Салют" Київського 
міського дитячого санаторно-курортного об'єднання, що розташовані за адресою: місто Київ, вулиця Гоголівська, 
26-28, оцінених відповідно до пункту 7 цього рішення, над вартістю витрат, понесених Товариством з обмеженою 
відповідальністю "Фонд розвитку будівельних ініціатив" по виконанню інвестиційної угоди згідно з пунктом 1 
цього рішення, - різницю Товариство з обмеженою відповідальністю "Фонд розвитку будівельних ініціатив" 
сплачує до бюджету міста. 

9. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації), після виконання пунктів 1-8 цього 
рішення, передати Товариству з обмеженою відповідальністю "Фонд розвитку будівельних ініціатив" будівлі та 
споруди дитячого санаторію "Салют" Київського міського дитячого санаторно-курортного об'єднання, що 
розташовані за адресою: місто Київ, вулиця Гоголівська, 26-28, у власність. 

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань власності. 
 

Київський міський голова  Л. Черновецький  
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