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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
V СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
№

проект
Про затвердження детального плану 
території в межах вул. Васильківська, 
просп. 40-річчя Ж овтня

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

вирішила:

1 Затвердити детальний план території в межах вул. Васильківська, 
просп. 40-річчя Ж овтня відповідно до основних техніко-економічних 
показників (техніко-економічні показники та основні положення з графічними 
матеріалами), що додаються, як основу визначення планувальної організації і 
функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови, 
розташування червоних ліній вулиць і доріг та ландш афтної організації 
місцевості.

2. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради

"Хрещатик" та на офіційному веб-сайті Київради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
Київської м іської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування.

І

Київський міський голова В.Кличко



ПОДАННЯ:

Заступник голови Київської міської 
державної адміністрації
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Начальник відділу правового забезпечення 
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Начальник управління 
правового забезпечення діяльності 
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Додаток до рішення Київської 
міської ради
в ід _______________№ ________

Основні техніко-економічні показники детального плану 
території в межах вул. Васильківська, просп. 40-річчя Ж овтня у Голосіївському

районі м. Києва

№
п/п

Показники
Одиниця
виміру

Значення показників
Існуючий

стан
Етап 5 
років

Етап 20 
років

1. Територія в межах проекту, 
у тому числі

га
149,0

1.1 - житлова забудова: га 75,56 78,75 78,75
а) квартали садибної забудови » 0,53 0,53 0,53
б) квартали багатоквартирної 
забудови (з урахуванням 
гуртожитків)

»
75,03 78,22 78,22

1.2 - ділянки установ і підприємств 
обслуговування (крім підприємств і 
установ мікрорайонного значення)

»
22,01 22,4 22,4

1.3 - зелені насадження (крім зелених 
насаджень мікрорайонного 
значення)

»
1,8 1,8 1,8

1.4 - вулиці в межах червоних ліній » 35,62 35,62 35,62
1.5 Території (ділянки) забудови іншого 

призначення (ділової, виробничої, 
комунально-складської, інженерного 
обладнання, курортної, лікувальної 
тощо)

»

14,01 11,39 11,39

2. Населення
2.1 Чисельність населення,всього тис. осіб 30,126 33,846 33,846

у тому числі:
- у садибній та блокованій забудові » 0,020 0,020 0,020
- у багатоквартирній забудові » 30,106 33,806 33,806

2.2 Щ ільність населення осіб/га 398 429 429
- у садибній та блокованій забудові » 38 38 38
- у багатоквартирній забудові 
(з урахуванням гуртожитків)

» 401 432 432

Київський міський голова



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

До проекту рішення Київської міської ради «Про затвердження детального 
плану території в межах вул. Васильківська, просп. 40-річчя Жовтня»

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення.
Згідно з ч. ч. 1, 3 ст. 8 Закону України "Про регулювання містобудівної 

діяльності" планування територій здійснюється на державному, регіональному 
та місцевому рівнях відповідними органами виконавчої влади, Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та 
органами місцевого самоврядування. Рішення з питань планування та забудови 
територій приймаються сільськими, селищними, міськими радами та їх 
виконавчими органами, районними, обласними радами, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями в межах визначених 
законом повноважень з урахуванням вимог містобудівної документації.

Відповідно до п. 42 ч. 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування 
в Україні", виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради 
вирішуються такі питання, зокрема, затвердження в установленому порядку 
місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови відповідних 
населених пунктів, іншої містобудівної документації.

Згідно з ч. ч. 1, 4 ст. 12 Закону України "Про основи містобудування", до 
компетенції сільських, селищних, міських рад у сфері містобудування на 
відповідній території належить затвердження відповідно до законодавства 
місцевих програм, генеральних планів відповідних населених пунктів, планів 
зонування територій, а за відсутності затверджених в установленому законом 
порядку планів зонування території - детальних планів територій. До компетенції 
виконавчих органів сільських, селищних, міських-рад у сфері містобудування 
належать: затвердження детальних планів територій за наявності затверджених 
в установленому законом порядку планів зонування території; визначення 
територій для містобудівних потреб; внесення пропозицій щодо встановлення і 
зміни меж населених пунктів відповідно до закону.

Тобто, прийняття рішення про розробку та затвердження детальних планів 
території у  межах міста Києва нормами чинного законодавства віднесено до 
виключної компетенції Київради, на яку покладено обов'язок реалізації 
планування території на місцевому рівні. - -•

На виконання законів України "Про регулювання містобудівної діяльності", 
"Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України - місто-герой 
Київ", пункту 36 постанови Кабінету М іністрів України від 25.05.2011 № 559 
"Про містобудівний кадастр", з метою реалізації Стратегії розвитку міста Києва 
до 2025 року, затвердженої рішенням Київради від 15.12.2011 N 824/7060, 
Київрада прийняла рішення від 13.11.2013 N  518/10006 "Про затвердження 
міської програми створення (оновлення) містобудівної документації", яким



затвердила Програму створення (оновлення) містобудівної документації у м. 
Києві (далі - Програма).

Метою Програми є розроблення і затвердження генерального плану столиці 
України - міста Києва, обґрунтованого визначення на основі затверджених 
детальних планів територій планувальної організації та функціонального 
призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної 
організації кварталів, мікрорайонів, інших частин території м. Києва, 
призначених для комплексної забудови чи реконструкції, а також встановлення 
єдиних умов та обмежень (регламентів) забудови територій на основі 
затверджених планів зонування для інтенсивного втілення в життя принципів 
містобудівної політики інтегрованого міського розвитку столиці України як 
стабільного європейського міста, створення повноцінного життєвого 
середовища, збереження традиційних особливостей, історичного середовища та 
природно-ландшафтного комплексу міста, розвитку ефективної інженерної та 
транспортної інфраструктури.

Відповідно до п. 2 рішення Київради від 13.11.2013 №  518/10006 
Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) доручено виступити 
замовником створення (оновлення) містобудівної документації відповідно до 
Програми.

Розробником містобудівної документації є комунальна організація 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) "Інститут Генерального плану м. Києва" КО «Інститут 
генерального плану м.Києва».

2. Мета і завдання прийняття рішення.

Метою прийняття рішення є затвердження детального плану території. Є 
обґрунтоване визначення на основі затвердженого детального плану території 
планувальної організації та функціонального призначення, просторової 
композиції і параметрів забудови та ландш афтної організації, інших частин 
території, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, а також 
встановлення єдиних умов та обмежень (регламентів) забудови території на 
основі затвердженого плану для інтенсивного втілення в життя принципів 
містобудівної політики інтегрованого міського розвитку столиці України як 
стабільного європейського міста, створення повноцінного життєвого 
середовища, збереження традиційних особливостей, історичного середовища та 
природно-ландш афтного комплексу міста, розвитку ефективної інженерної та 
транспортної інфраструктури.

Завданнями є забезпечення просторової концентрації і координації 
використання фінансових коштів публічних і приватних суб'єктів; забезпечення 
регулювання забудови та іншого використання територій відповідно до 
законодавства, державних норм, стандартів і правил. Визначення відповідно до 
планувальної структури м. Києва цілісних функціонально-планувальних



утворення, де передбачається комплексна забудова чи реконструкція з 
урахуванням прийнятих рішень, наявної забудови, умов та обмежень та іншого 
використання територій.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту рішення.

Проектом рішення передбачається затвердження ДПТ в межах вул. 
Васильківська, просп. 40-річчя Ж овтня». Площ а території в межах ДПТ 
становить 149 га.

В межах території, що розглядається переважає житлова забудова. Територія 
розподілена мережею житлових вулиць на квартали мало, середньо та багато
поверхової забудови 50 -70 років минулого сторіччя.

В межах житлової забудови розміщені об’єкти обслуговування районного та 
загальноміського значення (професійно-технічні та середньо спеціальні й вищі 
навчальні заклади, об ’єкти охорони здоров’я).

Проектними рішеннями ДПТ передбачається збереження існуючої 
житлово-громадської забудови, що склалася, а також нове житлове та громадське 
будівництво відповідно до наданих містобудівних умов і обмежень та відповідно 
до інвестиційних намірів землекористувачів щодо зміни функціонального 
призначення територій, а саме: зміна функціонального призначення земельної 
ділянки (частково) Інституту гідротехніки та меліорації УААН на житлову 
багатоповерхову забудову по вул. Васильківська, 37 та земельної ділянки ДП 
«Національний центр Олександра Довженко» по вул. Васильківська, 1 на 
житлово-громадську забудову. Також передбачається будівництво житлової 
забудови для працівників навчальних закладів комунальної власності м. Києва 
по вул. Сєченова, 9 (розпорядження КМ ДА від 02.03.2011 № 290); будівництво 
житлової забудови (в тому числі за програмою будівішцтва(придбання) 
доступного житла у Києві на 2010-2017 роки) по вул. Бубнова, 4 (рішення КМР 
від 12.07.2012 № 780/8117); реконструкція двох гуртожитків під житлові будинки 
по вул. Володі Дубініна, 7/14 та 5/15; будівництво житлового будинку з 
об ’єктами громадського обслуговування по вул. Володі Дубініна, 2.

Проектними ріш еннями передбачено збільш ення кількості місць в дитячих 
дошкільних установах на 175 місць і в загальноосвітніх навчальних закладах на 
860 місць. Для забезпечення населення місцями в навчальних закладах 
запроектовані такі заходи:

в другому мікрорайоні реконструкцію середньої школи № 186 із 
збільш енням кількості місць до 810;

в першому мікрорайоні реконструкцію дош кільного навчального закладу 
№ 439 з об’єднанням його з початковою школою на 120 місць;

в другому мікрорайоні реконструкцію дош кільного навчального закладу 
№157 з об’єднанням його з початковою школою на 120 місць і реконструкцію 
дошкільного навчального закладу №221 зі збільш енням потужності на 45 місць 
і розміщення початкової школи на 120 місць;

в другому мікрорайоні будівництво за адресою вул. Сєченова,9 дитячого 
навчального закладу на 45 місць.



в третьому мікрорайоні реконструкцію дитячого дошкільного закладу 
№ 658 з будівництвом школи на 300 місць;

в четвертому мікрорайоні будівництво за адресою вул. Васильківська, 1 
вбудованого дитячого навчального закладу тимчасового перебування дитини на 
45 місць.

Проектно-транспортна структура детального плану території зберігається 
відповідно до рішень Генерального плану та Комплексної схеми транспорту м. 
Києва. Серед загальноміських заходів, що підвищ ить загальну пропускну 
спроможність вуличної мережі та значно поліпшать транспортну ситуацію в м. 
Києві та зокрема в районі ДПТ

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.
Підготовка ріш ення здійснена на підставі законів України «Про місцеве

самоврядування в Україні», «Про столицю України -  місто-герой Київ» та 
нормативно-правових актів у сфері містобудування, в т.ч. законів України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», «Про основи містобудування», Порядку 
розроблення містобудівної документації, затвердженого наказом М іністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України від 16.11.2011 №  290 і зареєстрованого у М іністерстві юстиції України 
від 20.12.2011 за №  1468/20206, рішення Київської міської ради «Про
затвердження м іської програми створення (оновлення) містобудівної 
документації у м. Києві» від 13.11.2013 №  518/10006.

5. Фінансово-економічне обґрунтування.

Прийняття ріш ення не потребує витрат за рахунок коштів міського бюджету.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття
рішення.

Прийняття ріш ення дозволить затвердити детальний план території 
Реалізація даного ріш ення забезпечить виконання положень Генерального плану 
міста Києва, Стратегії розвитку м. Києва до 2025 року, сприятиме комплексному 
містобудівному розвиткові територій м. Києва, спрощ енню процедурних питань 
розміщення та будівництва об'єктів, поліпшенню інвестиційного клімату в 
будівництві, екологічних та соціальних умов життєдіяльності населення, стану 
довкілля, збереженню і ефективному використанню об'єктів культурної 
спадщини.

7. Доповідач.

Голова постійної комісії Київради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування О.М іщенко.

В.о. директора департаменту О.Яструбенко



АРХІТЕКТУРНО-МІСТОБУДІВНА РАДА

при Департаменті містобудування та архітектури м. Києва

ПРОТОКОЛ
засідання секції містобудування та архітектури архітектурно-містобудівної ради

від ЗО серпня 2017 року у справі № 009-а-17

БУЛИ ПРИСУТНІ:
1

Члени секції містобудування та архітектури архітектурно-містобудівної ради:
Свистунов О. В., Поровчук О. О., Броневицький С. П., Зайченко Т. В., Кармінський A. М., 
Присяжнюк В. Ф., Лішанський Є. Ю., Миргородський A. C., Халілов P. І., Чорний А. М, 
Чекмарьов В. Г.;

Запрошені:
від розробників -  Македон В. М., Логвиненко А. В., Аляб’єва Т. А., Соболев І. О., 
Гонтарик Н. В., Негода М. М.;

від Київмістобудування -  Багінська Г. В., Ломко М. А., Титаренко О. Л., Линник Н. В., 
Мартинюк М. А., Мілованова Я. О., Проценко Т. В., Яструбенко О. В., Каваті О. В., 
Коляденко В. М.;

від Голосіївської РДА -  Бондар Н. В.;

від Департаменту економіки та інвестицій КМДА -  Шаповалова Q.Л.;

від КП «Київське інвестиційне агентство» -  Чорній Б.П., Жевноватченко І. Л., 
Балунов А. В.;

від Департаменту культури КМДА -  Загорулько Т.В.;

від Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА -  Марченко О. Л.;

від Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА -  Бондар 1.1.;

від постійної комісії Київради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування -  Міщенко О. Г., Іскоростенська H. М.;

від Головного управління Держиродспоживслужби у м. Києві -  Подковиріна Ж. І.;

від Департаменту транспортної інфраструктури -  Тимченко Б. В.;

від Департаменту земельних ресурсів КМДА -  Томашевська М. О.;

від Департаменту промисловості і розвитку підприємництва КМДА -  
Ковалішина Н. П.;

від Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА -  Фіданян О. Г.;

інші -  Казарянц С. В. (ТОВ «Компанія «Раден»), Лахматов С. Ю. (КП «Спецжитлофонд»), 
Плешкановсыса А. М. (ПП «Інститут Урбаністики), Мандаліна С. В. (ТОВ «БІЛИЙ 
КРУК»), Герасименко В. Г. (ТО «Незалежність»), Луцюк П. Я. (Київське вище училище 
будівництва»), Кияшко О. В., Данилейко М. В., Пальчишова-Козуб Л. О., Дрипапа В. В., 
Юрченко О. М. (Громадська рада при Голосіївській РДА), Тембарська Н. 'Г. (ТОВ «Анева 
індастрі»), Татаренко М. В. (ADevelopment), Дука Е. В. («Интергал -  БУД»), 
Шварцман І. О. (Академія будівництва України), Куделін А. Є., Фролов А. А.

Продовження див. па стор. 2:

1



АРХІТЕКТУРНО-МІСТОБУДІВНА РАДА

при Департаменті містобудування та архітектури м. Києва

РОЗГЛЯДАЛИ:
Проект детального плану території в межах вулиці Васильківської, проспекту 40-річчя 
Жовтня (Голосіївський) у Голосіївському районі м. Києва

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

Генпроектувальник: КО "Інститут Генерального плану міста Києва"
Доповідачі: Логвиненко А. В., Аляб’єва Т. А., Соболев І. О.
Рецензент: Інститут Урбаністики

Плешкановська Алла Михайлівна

Основні характеристики об’єкта (техніко-економічні показники):

№
п/п

Показники Одиниця
виміру

Існуючий
стан

В т.ч. етап 
5 років

Етап 20 
років

1 2 3 4 5 6
1. Територія

Територія в межах проекту га / % 149,0
100

149,0
100

149,0
100

у тому числі:
1.1 - житлова забудова » 75,56

50,7
’• 78,75 

52,2"
78,75
52,2

У тому числі:
а) квартали садибної забудови » 0,53

0,3
0,53
0,3

0,53
0,3

б) квартали багатоквартирної 
забудови (з урахуванням 
гуртожитків)

» 75.03
50.4

78,22
52,5

78,22
52,5

1.2 - ділянки установ і підприємств 
обслуговування (крім підприємств і 
установ мікрорайонного значення)

» 22,01
14,8

22,4
15,0

22,4
15,0

1.3 - зелені насадження (крім зелених 
насаджень мікрорайонного значення), 
в т.ч.:

»
ІД
1,2

ІД
1,2

ІД
1,2

- зелені насадження загального 
користування

» м
1,0

ІД
1,0

ІД
1,0

- зелені насадження спеціального 
призначення

» ОД
0,2

ОД
0,2

од
0,2

1.4 Території (ділянки) забудови іншого 
призначення (ділової, виробничої, 
комунально-складської, інженерного 
обладнання, курортної, лікувальної 
тощо), в т.ч.:

» 14,01
9,4

11,39
7,6

11,39
7,6

- комунально-виробничі (склади та 
бази)

» 0,34
0,2

0,34
0,2

0,34
0,2

Продовження див. на стор. 3:
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АРХІТЕКТУРНО-МІСТОБУДІВНА РАДА

при Департаменті містобудування та архітектури м. Києва

- адміністративно-ділові заклади
» 5*7

3,8
3*4
2,3

3*4
2,3

- науково-дослідні та проектні 
інститути

» 6*4
4,3

5,78
3,9

5,78
3,9

- інженерного обладнання » 1*5
1,0

1*8
1,0

1*8
1,0

-спецтериторїї
» 0.07

0,05
0,07
0,05

0,07
0,05

1.5 Вулично-дорожня мережа (в межах 
червоних ліній)

» 35,62
23,9

35.62
23,9

35,62
23,9

2. Населення
2.1 Чисельність населення, всього тис. осіб 30,126 33,846

у тому числі:
- у садибній забудові » 0,020 0,020 0,020
- у багатоквартирній забудові 
(з урахуванням гуртожитків) » 30,106 33,806 33,806

2.2 Щільність населення (мікрорайонна) осіб/га 398 429 429
у тому числі:
- у садибній забудові » 38 38 38
- у багатоквартирній забудові 
(з урахуванням гуртожитків) » 401 Ч 432 432

*  Примітка: техніко-економічні показники можуть бути скориговані в результаті 
доопрацювання проекту відповідно до викладених рекомендацій та пропозицій.

Основні вихідні дані та дозвільні документи на проектування:

Рішення Київської міської ради від 13.11.2013 № 518/10006 (зі змінами та доповненнями) 
Завдання на розробку детального плану території

ВИСТУПИЛИ: Плешкановська А. М., Кармінський А. М., Казарянц С. В., Халілов P. І., 
Титаренко О. Л., Бондар Н. В., Чорній Б. П., Дрипапа В. В., Луцюк П. Я., Свистунов О. В.

Протягом обговорення внесені наступні рекомендації і пропозиції:

1. Зазначити, що проектні рішення в представленому проекті детального плану 
території (далі - ДПТ) мають розбіжності з положеннями діючого генерального плану 
розвитку м. Києва та його приміської зони до 2020 року.

2. Питання комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового 
фонду є пріоритетними для міської влади. Разом з тим, завданням на розроблення даного 
ДПТ не передбачене врахування таких територій, в тому числі для розміщення стартових 
житлових будинків. Слід внести відповідні зміни до завдання на розроблення або вилучити 
з проекту ДПТ текстові та графічні матеріали, розробка яких не передбачена завданням.

3. Врахувати проектні рішення з реконструкції проспекту 40-річчя Жовтня 
(Голосіївського), розроблені інститутом «Київдормістпроект» ВАТ «Київпроект». Уточнити 
план червоних ліній.

Продовження див. на стор. 4:

З
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4. Обґрунтувати проектний рівень забезпечення місцями зберігання автомобілів для 
мешканців території проектування або привести у відповідність до нормативного.

5. Враховуючи існуючу потребу території мікрорайону в закладах охорони здоров’я, 
об’єктах спортивної інфраструктури та соціально-культурних центрах, розглянути 
можливість додаткового розміщення зазначених закладів в межах ДПТ. Проектними 
рішеннями передбачити можливість розширення функції кінотеатру «Загреб» до соціально- 
культурного центру (зі збереженням його основного профілю).

%6. Урахувати рекомендації та зауваження, викладені в рецензії та у висновках 
державних органів, які відповідно до закону мають повноваження щодо розгляду 
містобудівної документації.

7. Проекти забудови території в межах даного ДПТ рекомендується надати на розгляд 
архітектурно-містобудівної ради в установленому порядку.

УХВАЛИЛИ:

Проект детального плану території в межах вулиці Васильківської, проспекту 
40-річчя Жовтня (Голосіївський) у Голосіївському районі м. Києва рекомендувати до 
затвердження у відповідності до повноважень міської ради після урахування 
вищезазначених зауважень і рекомендацій, доопрацювання, в разі необхідності, за 
результатами громадських слухань щодо врахування інтересів громадськості та 
внесення відповідних змін. -

А
Відповідно до пункту 2 статті 20 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» результати розгляду проектів містобудівної документації 
архітектурно-містобудівною радою враховуються під час подальшого доопрацювання

АРХІТЕКТУРНО-МІСТОБУДІВНА РАДА

при Департаменті містобудування та архітектури м. Києва
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УКРАЇНА  
ГО ЛО СІЇВСЬКА РАЙОННА В М ІСТІ КИЄВІ 

ДЕРЖ АВНА АДМ ІН ІСТРАЦІЯ

просп. Голосіївський, 42, м. Київ, 03039, тел. (044) 281-66-62, факс 281-66-61, 
E-mail: rda(a),golosiiv.zov.иа Код ЄДРПОУ 37308812

 № ____________

на № ______________від____________

Про надання журналу пропозицій та 
зауважень під час громадських 
слухань для опрацювання 
розробником ДПТ в межах вул. 
Васильківська, просп. Голосіївський 
(40-річчя жовтня)

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

На Ваш лист від 01.09.17 № 055-14097 та у зв ’язку з проведенням 
громадських слухань щодо детального плану території в межах вул. 
Васильківська, просп. Голосіївський (40-річчя жовтня) в приміщенні 
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації з 01 серпня по 31 
серпня 2017 надаємо сканкопію журналу пропозицій та зауважень для 
опрацювання розробником. Паперовий примірник Вам буде надано окремо 
власноруч.

Додатки: сканкопії журналу пропозицій та зауважень на 13 арк.

В.о. голови Ю. Ткаченко

Давидов В. 
Тигаренко М. 
259-82-19



ЖУРНАЛ
реєстрації пропозицій та зауважень громадян до проекту

ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ 
В МЕЖАХ ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, ПРОСП. 40-РЇЧЧЯ ЖОВТНЯ 

У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ м. КИЄВА

Замовник: Департамент містобудування та архітектури 
Виконавець: КО «Інститут Генерального плану міста Києва»

Процедура громадських слухань з 01.08.2017-31.08.2017
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
“ІНСТИТУТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ м. КИЄВА”

01001, м. Київ-1, вул. Хрещатик, 32, тел. (044) 234 85 89, факс: (044) 234 25 82, www.kievgenplan.gradgov.aa

У відповідності до ріш ення Київської міської ради від 13.11.201 Зр 
№ 518/10006 «Про затвердження програми створення (оновлення) містобудівної 
документації у м. Києві» та згідно з Договором №  35/Пмд-16 від 26.10.2016р. 
було розроблено детальний план території в межах вулиць Васильківська, 
просп. 40-річчя (Голосіївський) у  Голосіївському районі м. Києва.

За результатами проведених громадських слухань, з урахуванням 
протокольних доручень засідання архітектурно-містобудівної ■ ради при 
Департаменті містобудування та архітектури від 30.08.2017, рецензії,і висновків 
департаментів і служб: Департаменту житлово-комунальної інфраструктури 
КМ ДА, Департаменту земельних ресурсів КМ ДА, Департаменту міського 
благоустрою те збереження природного середовища, Департаменту освіти і 
науки, молоді та спорту, Департаменту культури, Управління превентивної 
діяльності Головного управління Національної поліції України у м. Києві, 
Головного управління ДЕРЖ 1ІРОДСПОЖ ИВСЛУЖ БИ в м. Києві, Головного 
управління Державної служби України надзвичайних ситуацій у м. Києві 
текстова та графічна частина проекту детального плану території в межах 
вулиць Васильківська, просп. 40-річчя (Голосіївський) у Голосіївському районі 
м. Києва були доопрацьовані та  уточнені техніко-економічні показники, 
зауваження та пропозиції враховані.

м. Київ

Департамент містобудування та 
архітектури Київської міської 
державної адміністрації

Начальник управління 
Генеральноґо плану міста

Логвиненко 599 07 54

http://www.kievgenplan.gradgov.aa
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-4 Хрещатик 

1 серпня 2017 р. 
№81 (4994)

Громадські слухання проекту Детального плану території в межах вул. Васильківська, 
просп. ГолосІЇссьісій (просп. 40-рІччп Жовтня) у Голосивському районі м. Києва {з 1.03.17 по 31.08.17)

Департамент ілстсСудупзтп та ориїтветури КиїисьиоІ міської ДЄ0ЖШИОЇ ад
міністрації (Замовник) то Комунальна організація 'Інститут генерального плану 
м. Юіеав" В0 КМР (КМДОД іРезроСиик) поо^омлпить про початок процедури гро- 
мпдеь»« спухань гросвпу Детпльнсго плану території а мажпх оул, Восилькесько. 
просп. ІЬлосіїаськмй (npoav4û-pmft Жестнп) у ГЩюсЯосьхсму районі м, Кисет оід-

іітеоеоо під нас роарсйлстип провито иЮтОТудіпкоїдостмвнтвцї И3 иісцапсму 
ріпні, еттсеопиеиогопсстаномо Кабінету (/іИстрігУкраіни від25.05.2011 Кт 335.

Детальний ппглтеоитгрЗЩІТГі вигоиустьеа від повідно до Ркиетп Київської 
MVsucoi ради Ча 13.11.2013 М> 518/10008 Т ірс пптаардішімп міської програм« 
стосромяп |ои9ппегет)мїстовуда»юТдокуі.«іііт£>цПум. КясоГ.

П/ишд теригорі. а монах ДПТствиопип. 14978.
В истліктсрчторї.июрззгппд-глтчся. первпвТлвжиттспа забудова. Теркторйі 

роапоеіУіип мережмо тштловмк вулиць «  гоорстли мало, середньо габпгото-по- 
овразооі забудоом ЗО -70 роїла минулого СТОрМЧП.

В межах житлової забудови розміщені об’єкти обспугоауолчи« овГюмюго та 
30Taiii.HOLTCT.TOf о значення (профзсій(в.технК«і та евреачьо слеиіальи' а віщ і 
кзв-ппьні аоилапн. ОЙ’ОСПІ охорони ЗДСрОй'я].

Проектнуми рішеннями ДПТ поредсоюсться айсрсаомнп існуючої жіппо-
оо-громадськсї забудови, ідо склалася, а також нове житлове та громадське 
бдапі ніцтпо лідпзаісно рз наданих иіетойупштнх умов ї обмежень та с/длсвдно 
до Інвестиційні«наміріп асил“сорі*Стуот4я щодо зміни фумізіЮнвхинзго прпзна- 
•івіьіп територій, а соне: зміиз фр«й*оніількіго признвноївія авккїльноїдіпгнпі 
(частково) йотнтуту Пдротдамги та меліорації УАЖ на житлову багатслеоерхооу 
забудову по оул. Васильківська, 37 тл звмопьіюі ділянки ДЛ •‘Нвійжішь.імй центр 
Олександра Дояжеико* по вул. еосипшоська. 1 на хмтаою-громздему забудову 
Тиіожпорндбачосплябудйниипіоїіитлсоо/ азбудсондла праосннкь навчальнії* 
заслала гсмумогьиеї атасності м. Киою по вуп. Ссчемоса,9  {розлераджи вш КМДА 
&д02.03.2011 N:203): будівництво житлової ззОудоакіа тоь'учисміза лрограис-о 
бувівміцтпа(грирбзі*іп] доступного китла у Кий* «а 2010-2017 раки] по вуж. Буб
ною, 4 (рціливі КМР Рд 12.07.2012 №700/8117); реконструкція двох гуртояілкв 
під ЖИТЛОВІ Судинки по оул. 0олад>Д>й*Л*а,7/14та 5/15:СуДІпшцтво »шіоеого 
бугри «уз  об'єктами громадежота сОслугооуш*« по пуп. Володі ДуЗМив, 2.

3rUU« прооктмтх рішень ДПТ »тю о м й  «ОмпЗрсстс з 337. б тхо.и’  до 674.6 
тиС-м*, а населення а 30,1 тис. осіб до 33.0 тис. осіб,

Проектними рішеннями пзрвдбачено збільшення кШидасП місць в дитячих
д от Кельн і«  установах на 173 місць і  а загальноосвітній нг------------------------------

місць. Для забезпечених косолсиїся місцям) в іоачо 
■взні такі заходи:
о першому ьі'юсрайеи) рвконструтхдодсскілмюго нагального аакласу №<39 

а об*а>стиияи його з початковою ш т ге а  на 120 місіїх
- о другоктумісрарайоїн реконструпію дсижілмюгоизачзпьнсго закладу №157 

а об'єднанням йогоз туяткоеоо школою не 120 місць І рсксмстругиіо дошйпьмпго 
навчального закладу №221 зі збільшенням оогукиоггі на 45 місць і  розміщання 
початкової шали на 120 місць;

- в другому міфорайшіі будівництво за здргсою вул. Сечеиосе.О дитпчвге 
нее* вільного закладу нв 45 місць.

• в третьому мкрорайоні реконструкціє дитячого дошпльматозакладу Ni652 
а ОуДоництоом ижо/м на 300 иісць;

-ечотаертом'/мкоеройо»« буДіїммцтоо за адресою вуя. Влсніч.иась*а.1 обудо- 
к»юго дтп'югометчшавха закладу тімчїсюмгогеїрсйроа^яіямгиі*) ня45 »Лиь.

Оїдішюнагьне пркзманомів) установ та гтдпріїеиста .-іггалмю^сьпзго гигт<инп 
И9 тяриторіГ фоектупанип залншекпьсп без змін: споиіогіаоовиа школа-ііпернат.
середньо слоіУад,нІтааишінавчапме'мкпади.о6’аіт.іохо)>зііи.здорю»’п.К>ютсатр
•Загреб" проветнмші рішеннями гоопомуетьсп рвконстр/ювати гід Свгзтофуміїд- 
оііа.чьмкй купі,турК!-розвяязлмчнй комплекс. Tarù* пропорються реконструкція 
бОС«Пну*Деяьф1н’  гіпй*згу.т.т>риі>-оадсрсечітіі комплекс З Озсвіїном,

Проетю-трапоюртна стр/ттлидетвпшісго гшан’/територізберігївтьсп віл- 
ncû'Cjio до р іи їкь  Пнермиото ппзіт/та Хомппехсноі схеми транспорту м. Києва.

Потреба омІзіпхпостійногозбвргаиішлвтаизбілвскладяс58Я иаіииоміс. 
це. Мсцп для постіймогоаберігамня автомобілів иошяищіп району пеоєдбаьвно 
в підземних гаражах під новими житпоеимн багатоповерхопиїлі будинками та 
прибудмікооими терторітли а кожній планувальній структурі.

Основні техико-вхоиом ічн і показники

- золені насадження за
гального користування "

«
JL5.
1,0

• зелені насадкежя слв - 
ціапьнсго псизійчемію - QJ3

0.2 »
CL3.
0.2

1.4

Території (ділянки) 
забудови іншого при
значання (діпооої, еи- 
р о б кто ї, комун ально- 
скгадсьхої, Іікконериого 
обладнання, куроопюї, 
лікувальної тощо), в т.ч:

"
14.01
9.4

- кгжлутіально-аирсбнкчі 
(склади та бази) *

0.34
0.2 »

- одміністрЙТІіа,,:>-ДіповІ
заклади " а х

3.8 1А2Л ЗА
2.3

- науково-досгідії та 
проектні інститут * ї ї Я W
• іііжйнернсгосблад- 
к и и п " » i a i j o L f l

1.0

-спзцтериторі -
0.07
0.05

ш .
0.05

0.07
0,05

15
бугмчно-дорожнп ме
режа (я межах червоних 
ліній)

«
35.62
23.9

35.02
23.9

35^2.
23,9

2. Населення

2-І Чисел ьнхль і йССпения. 
всього ТИС. осіб 30.128 33.846 33.848

утому числі:

-усадгб*ві380уаовІ ■ 0,020 0.020 0.020

- у  багатоквартирній 
ззбудаоі (з урахуванням 
гуртожитків)

* 30.10В 33.828 33.826

Z2 Щ ігьйсп . нпсепення 
(мкрорвЙониА) ocatyra 398 429 429

утому числі:

- у  садибній забудов " 38 38 ЗВ

-  у бегзтотеааршрній 
забудові |а урахуванням 
гуртожитків)

" 401 432 432

Експозиіио проекту ДвгапьноєоппвнутеритоїхТ а межах вул. азсилькіо- 
ська, просп. ГЬлос1Сосьп<м(прооп.40-р1ччй Жовтня] у  Гопосіівськсе.іуррйоні 
м. Кисла розміщена з приміщанні Голосіівськоіі державноїпдмшістраиії по 
просп. ГодЗОІГасмоеї. 42.

Матеріали проекту детального плану територіїтакож розміщет« не сайтах 
wwv/.kga.go'Auo та www,klevoenplan.gfad.gov.ua,

Ознайомлення а темами проектуДвтапьчого плану тер*іторП в мдовх пул. 
Вас-лпькїзська. проел, Гслзсаоський (просп.40-р/ччл Жовтня) у Голосйвському

онконавчрго органу Кі тої адміністрації] зв

Ns
п/п Потажмки

i t !
Існуючій

стан
Етап
20

років

8X4,
етап 5 
ро їв

1 2 3 4 5 6

1. Теритсоія
Територія о межвх 
Проекту га /% 149.0

100
МЗ'О
100 W

утомучкелі;

1.1 - жигпопа згйудоаз • 75.55
50,7

76.75
62,2

78.75
52,2

Утомучкелі:

в) квартали садибної 
забудови " » ча 0 53 

0,3

б) кваотвли багатоквар
тирної забудови (з урв- 
хупокмям гуртожитків]

- 15? 73 22 
52,5 I f

1 2

- діли іки устаисо і  гтд- 
ПРИЄМСТ8 сбсл>говупам- 
ня (крім підприємств І 
уотамса мікрорзйоїного 
значення)

- 22.01
14.8 Щ 8*

1J
-золені насадження 
(крім зелених насаджень 
мпрорзйсннюго зна
чення], в т.ч.:

(І i f ü

адресою: м. Кмїо, вул. Хрвіцптик.3 2 .3 поверх, кв(1.307 щопіпторка з 13.00 
до 17.00 та щоп'ятниці з  10.00 до 13.00.

Строк ознайомлення з  матеріалами проекту м істо б уд іш ю їдо
кум ентац ії: -  ЗО д н ів  а мом енту публ ікац ії оголош ення у засобах 
масової інформації.

Матеріали проекту детального плану території також рсоикцем на сайтах 
ННр://ї<оа-аох.иа/, ИИр://1<ісчдепргар.ого<1.оо>/,из/.

Відповідно до члетиии шостої статті 21. Зако*гу Україні "Г*ро ретугоованнп 
Ысто01'Я1ока1 діяльності' пропозиції маоаються фоиадттнглги у письмовому 
вигляді із зазначенням пріаамща, ім ’я то по батькові, иїсцп прожиоаннп, 
особистим підписом! повинні мстити обгрунтупоіеіяз урахуванням вимог 
законодавства, будіпольїп« норм, державних «тамдпрта та праеілл.

Прогузаьщ! грзмаеськості мають бути обгрунтовані в межах в іііповіптіх 
звконодавчихта кормашоно-прзоови« вктів, будівельних норм, двржа п нл< 
стандартів і правил та надаватися у  .місячним строк а моменту публікації 
іюйідотАЛЄння про початок громадських сдухонь.

ПропоаицГї, надані після встановленого строку, но розглядаються. 
Пропозиції до проеоїа містобудівної документації на місцевому рівні 

мають право надавати:
попнсшігні дієздатні фізичні особи, тжі проживають на території, ідодо якої 

розробляю оідпооід»мй проект иістобудйноі докумві гтацїиа м'сцевому рівні;
юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані кл тери

торії, для якої розроблено відповідний проект містобудівної документації 
на місцевому рівні:

пласт«:и та користувачі земольтадігепіюк. розташованих на території, 
ЩОДО якої розрсбпявться документеціп, то на сумЬюіїй з  нею;

представники оргайп оамоарГднізації населення, діл льність м м с по
ширюється на відповїдчу територію:

народні депутати України, депутотм оідповідічгх місцевих рад. 
Препозиції поодоати у  письмсоамч' аигпвді до Департаменту місто буду- 

паї інп та арютектурм за адресою: 0КЮ1, м. Киїа. вул. Хрещатик, 32 е строк - 
ЗО днів з  моменту публікації оголошення у  засобах масоеої іні|іормеиїї.

Посадова осоОп, відповідальна за оргакізаиію ре зт іш у  пропозицій: за
ступник начальника управління рогулюмнмп забудови міста Депо р т в ^ іг гу  
мЮтобудуван«я то архітектури Київської міської державної йдмінїзграції 
Чорний Антон Михоялооич.

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської 
м іської ради (Київської м іської державної адміністрації) 
повідомляє про продаж на аукціоні об'єктів приватизації

Об'єкт N° 1
Назва о б 'є кта : нежитлові приміщення загальною площе»

32.5 кв.м.
Адреса: м. Київ. вул. Мало Житомирська, 9, літ. "Б” . Балон- 

соутри м увач : КП ■‘Київжитлоспецвксплуотацгя".
В ід о м о с т і  п р о  о б 'є їст  п р и з ггп із з ц Г ї:
Нахитлові приміщення загальною площею 32,5 ка.м.
Початково ціна баз ПДВ -  659 200 (шістсот п'ятдесят дев'ять 

тисяч даісті) гривень. ПДВ -  131 840 (сто тридцять одно тисяча 
оісімсот сорок) гривень.

Початкова ціна з урахуванням ПДВ -791040  (сімсот деа'яносто 
одна тисяча сорок) гривень. Грошові к о ш т  о розмірі 10% по
чаткової ціни з урахуванням ПДВ: 79 104 (сімдесят дев'ять тисяч 
сто чотири) гривні.

За Інформацією Департаменту культури будинок в якому' роз- 
ташоозний об 'єкт приватизації занесений до переліку щойно 
виявлених об'єктів куліьтурноі спадщини міста Києва. Переможцю 
аукціону забезпечити збереження щойно виявленого об'єкта 
культурної спадщини відповідно до вимог Закону України "Про 
охорону культурної спадщини" та укласти з  органом охорони 
культурної спадщини охоронний договір відповідно до вимог 
цього Закону.

0<Уеіст.ЦИ2.
Назва о б 'є кта : Нежитлові приміщення загальною площею 

343,3 кв. м.
Адреса: м. Київ, просп. Гагзріна Юрія. 3. ліг. "А".
Баламсоутримувач: Комунальне підприємство "Керуюча 

компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського 
району м. Киева".

В ідом ості про об 'єкт приватизації:
Нежиглоаі приміщення загальною площею343,3 ка. м.
Ціна об'єкта без ПДВ -  4  090 200 (чотири мільйони дев'яносто 

тисяч двісті) гривень. ПДВ -  818 040 (вісімсот вісімнадцять тисяч 
сорок) гривень.

Початкова ціна об'єкта з урахуванням ПДВ -  4 908 240 (чотири 
мільйони дев'ятсот ВІСІМ тисяч двісті сорок] гривень.

Сума грошових коштів в розмірі 10% від лочагкоооі ціни об’єкта, 
з урахуванням ГЩВ -490 824 (чотириста дев'яносто тисяч вісімсот 
доздцять чотири] гривні.

Об'єкт № 3.
Назва о б 'є кта : Нежитлові приміщення загальною площею

53.5 кв. м.
Адреса: м. Киїа, просп. Гагарша, 3, літ. "А".
Балансоутрим увзч: Комунальне підприємство "Керуюча 

компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського 
району 14. Києва".

В ідом ості про об 'єкт  приватизації:

Нежитлові приміщення загальною площею 53,5 ке. м.
Ціна об'єкта без ПДВ -  578 800 (п'ятсот сімдесят вісім тисяч 

вісімсот) гривень. ПДВ -  115 760 (сто п'ятнадцять тисяч сімсот 
шістдесят) гривень.

Початкова ціна об'єкта з  урахуванням ПДВ -  694 560 (шістсот 
дев'яносто чотири тисячі п'ятсот шістдесят) гриаень.

С у ш  грошових коштів в розмірі 10% аід початкової ціни об'єкта, 
з урахуванням ПДВ -6 9  456 (шістдесят дев'ять ТИСЯЧ чотириста 
п'ятдесят шість) гривень.

УМОВИ ПРОДАЖУ:
1. Утримання об 'єкта та прилеглої територ ії е належному 

санітарно-технічному стані.
2. Воі витрати пов'язані з укладанням договору купівлі -  про

лажу об’єкта приватизації, його нотаріальним посвідченням та 
реєстрацією права власності на об'єкт, бере на себе покупець.

3. Переможцю аукціону протягом п'яти робочих днів з  дня 
прооедеиня аукціону сплатити на користь Універсальної товарної 
біржі "Національні ресурси" біржовий збір у  розмірі, що не пере
вищує 5% ціни продажу об'єкта, який встановлюється біржею.

4. Аукціон відбудеться 22 серпня 2017 року.
Місце проведення аукціону: 04060, м. Київ, вул. Ольжича, 13, 

Універсальна товарна біржа "Національні ресурси". Початок 10.00 
( о б 'є к т і  1), 10.30 (об'єкт Ns 2). 11.00 ( o 6 W № 3 ) .

5. Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресо»: 04060, 
м. Київ. вул. Ольжича, 13, Універсальна товарна біржа "Національні 
ресурси . в понеділок -  п'ятницю з 10.00 до 13.00. Кінцевий термін 
прийняття заяв -  три дні до дати проведення аукціону.

5. Реєстраційний внесок о сумі 17 (сімнадцять] гривень, без 
ПДВ, сплачується на рахунок Мі 26506011904146 з ПАТ“Укрсоц- 
банк", код банку; 300023, код ЄДРПОУ: 32710756, отримувач: 
Універсальна товарна біржа "Національні ресурси".

7. Грошові кошти в розмірі 10% початкової міни об'єкта при
ватизації, вносяться на рзхунох № 26506011904146 в ПАТ *Ук- 
рсоцбакк", код банку: 300023, кодСДРПОУ:327Ю756, отримувач: 
Універсальна товарна біржа "Національні ресурси".

8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб -  грошові 
кошти.

9. Фотоматеріали, технічна документація, інші матеріали про 
об'єкти, а також нормативні документи розмішені на сайті Депар- 
тамеїлу комунальної власності м. Києва (розділ "Приватизація"
(wvAV.au kv.flov.ua).

10. Ознайомитися з об’єктами можна о робочі дні за адресами 
їх місця розташування.

11. Одержати додаткову інформацію можна за адресою: 
04060, м. Київ, вул. Ольжича. 13. Універсальна товарна б ір 
жа "Національні ресурси". ТОЛ.: (044) 440-04-64, 440-04-93. 
тел./факс (044) 440-05-12.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКО! РАДИ 
(КИЇВСЬКА М1СЫСЛДЕРХСАВМААДМІНІСТРАЦІЯ] 

ДППАРТАМЄНТСОЦІАЛЬИОІ ПОЛІТИКИ
031Б5. Ки1в-1в5, пр. K0vape«D,7

Про внесення змін до Порядку надання щомісячної адресної матеріальної допомоги дпв 
часткової компенсації витрат нв оплату за жктлооо-коиуиаллмі послуги дитячим будинкам 
сімейного типу

Зареєстровано в Голоп/юиу торитор&льноиу управлінні юстиції у  місті Києві. 20 липня 
20(7рокузаЛУ 146/1730

На виконання міської цільової програми 'Турбота. Назустріч киянам" на 20Ю -  2018 ропи, 
затпеодженоі рішенням Київської міської ради від 03 березня 20ї6ро«у И б /И Б , відпооідио 
до підпункту 36 пункту 6. підпункту 10.12 пункту 10 Положення про Департамент соціальної 
політики пикокзпчого органу Ки5всш<ої міської ради (Київської міської державної адмЬвстраціі). 
з ітто* раженого розпорядженням пихонаачого органу Київської глськоі ради (Київської міської 
держзоної здмінстрзції) від 12 лютого 2013 року N7 175 (у редакції розпорядженнп виконап- 
чого органу Київської міської ради (Киїоської міської державної адміністрації) від 10 серпня 
2015 року Иа 778), з метою забезпечення подальшого соціального захисту окремих категорій 
малоаахищених версто населення міста Києва

НАКАЗУЮ:
1. Уности до Порядку надання щомісячної адресної матеріальної допомоги для часткооої 

компенсації витрат на оплету зо житлово-комунальні послуги дитячим будинком сімейного 
типу, затвердженого наказом Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) 07 грудня 2016 року N5 688. зареє
строваного В Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 13 груд ня 2016 року 
за Ма 249/1562. таю зміни:

1) пункт 5 доповнити новим абзацом такого змісту.
"Управління, опрацьовуючи заяву про надання матеріальної допомоги, використовують 

інформацію про склад сім'ї, зяреестровзно! на одній житловій площі, з інформаційної системи 
"Реєстртериторіальної громади міста Києва.":

2) позам четверть»! пункту 5 виключити;
3) пункт 10 еихлзстм о такій редакції:
"10. Рішення про Віамсеу у наданні матеріальної допомоги приймається у разі:
відсутності планових асигнувань;
якшо но надані документи, зазначоні о пункті 5 цього Порядок
якщо нарахована субсидія на оплату житлово-комунальних послуг.".
2. Начальнику відділу праоопого забезпечення (Шутій В.М.) забезпечити подання цього 

наказу на державну реєстраціє до Головного територіального управління юстиції у місті КнепІ.
3. цой наказ набирає чинності з дня його оприлюднення.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора Дєлзртлмен і у 

-  качапьнихеупропгвинп пільг, державної то регіональної допомоги Бученка М. В.
Директор Департаменту 10. Крикуноп

аокнфпеи!а*м««іач№»вгп'піІсв'оти.ио'»инл*тьлзеі]4!вх)яргпт»ніД«:нг»<а.іа1і,іі«»*мпіігп
дмисчшіАСалаіаз’/п»»ляуі-Каи'^вл»»,пвліпкііі:гоо'Кїих»а»?»іпл»«л«Сслу«>оішмі.«іггтлххлі
сгорайаіг/и. Xvcon*. соотэиюнназа аджоаа: а,я. M. 3r*trtocwnro. iS: 
йз.З-а.зггиь>оппе4иА-ЬЗ.г38Щі,2ікс»ї«.»ж«іг»ио{>я:о«-пзалг:х*зііііиз--аЗ(ісі>'»'і'-Г>'
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Влпогідао до рыьня Кчпс«0і мігм«»' ради Шд 21.0«.20іЗ Ні ЛІ 5/1240. иісгта орендна ппатз бв» ЩДВІУ три кгрії- 
Г/СР.СЛ на ідлеіс інОлтії. Законной мі «хто еречпи >лх<уіь Оупі зетрслснаимі млі вааиігмійіизнаго шкорксті»* 
псизїцеїнж, «іігнснд5.-.ч!кііьОІЛйиіор»глІсяіннЗ^ЛНОЗ Мітадн*оорогсв>улї<,і>»илчо.і>оапоа іоЛчі терчироимь 
Г£«*ладич»згак«спа.
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 40 грн. 00 коп.на місяць  ............ .................
па 3 м ісяці...........................      122 грн. 70 коп.
на 6 місяців ..................................................   245 гри. 40 :юп.
на 12 їАісяцІз  ............................................   490 грн. 80 коп.
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Кольороподіл А2 (формат 660x560 мм) 
01034, Київ, вул, Володимирська, 51-а, 
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•• ■ .i;).n, . » у / . .  . .  ( и » :Л і:  . і . ' . і  : •■■■ ь>
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про ПрЗТОД-ИНП НОНІ

7. (кфорсеців і^іо  сСсіглі ерегадч

ОГОЛОШЕННЯ
нкурсу на т»М0 ореиот майте. що налий* ти до комун влмчої опвочості тернтср'сдииоігрі 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ -  ОбОЛ ОМСЬКА РАЙОННА З МІСТІ KWCS ДВРЖЛВНД АДМИСТРАІДЯ

іомадп мста Кисса

bQUHS<y/rfwwBW.^WHVtoa:i4imw^cT»?T3^4*r.OM^3oscn>ronwwfli»o(7iTO&yooOHC/e6ara>«=e*:cfOPtfwHyM.»>^-

' le ftcoct rvxn .'<(ИЬ СлнНзш. 11 ctotiwim ігсьч-іН сигдаїиі та « * і гости; 
2. ̂ »яул тоїглт а  опт« .«« п іїт і ісі« ЗС01ЯГ 7I0S.I4

«-e^S *5S SS£r” 'W " " n

3 о» і е т ^ а д Ж и ї Д ї н ” чоо nnuae 21Я м. u аз
Піб-лкс о Un/tonu >■« НСІМ1-ІП. а гай» «гл піл- ЯМ, IB ПИЛІ

3 Ш9тао:вик» СС:т:>а,.', ІЧ-Л ЯШ ,00 78C0JM

* ьссссьо «вад», « « ro w « , 13-д и м іи ш а Д О Іа .и я іоіздз KQ3S4E

>гг«дтчтп решти ссагоису.сі райсннзі в мсті«*
то nomtn * o*un з н з ia : 
oscrosn Мономи Олію»

rvouBC, 76.Й t ». іч
<•<0cate?/ о O/difi ДНЗ la ISO him

a acrawoHg адкмстмці

2S»W
BKIiok̂ JoWbМвуВМІХГ -O m itorv

i m f iM  снмімгоюза

Z  Уиосм iCHijpey:
-  стартовий козир оронд-юїтати, titurtрозрахований 

з о ставкою жідмоз Методи«» ротратутпу орецр-сі тати зі
_ тренду. — ____________ ___________ _
пай» ПфОАИМ »чйио •  орв»«у:

- адчтоа еьсиип орвчаэда подо;
о гмспистзн-егоосггоготцпнзаціїьоіі-мпіьтмгчп-мім; 
с дотримання вимог шдповтеппутітаіі об'єкт»: 
в оисм-ин «мисок? «рекет? тати;
« олзеадотилпяе'ЩььвмЕемпгадуиятрвтивал) 

яЛЕцноїоЦти об'єкт» орзди тд «мленлил отсемзхадм 
  — .— .-------------- -- юоутримуаача т  п>б*і-

3. Длпучості у конкурсі орстемАСмт «бо >поішмв?:*ив 
ним пссбэ. весомо по иокіюиу с-бЧкту орвцпн, оодпо «о 
роїліпо конкурсно: каи&Е ґюекиитросяніт*  пронумеровані 
допмеити.аса“ ' '

3.1.0ПИОИИ
3.3. Bteowocri про првтанпвкг» ка госта у конкурсі: 
аі іти  протвндви!іо»в участь у конкурсі. ml с юрко»ITVM ОСС03И.С
-  ОДіуМОИТИ. 0.0 пвешттукпъ потно гаї геинп предст?

Лаяпилмкумотгіадл.., —.  __„__„™,-
зо'зжуадпіту.зстьсяяумсап кдаздивиїпімк документе нв 
гігквіа ои питого термиту їх подання.

rcoviii rctuwot вж>мангя дм участі у коніуреі 
017 реку..nnak --- -----

Івться Ссз розгляду.

с коптися пиглріно sa гсгоджсмія о йадаиеоутряиутпппи
тоорг-цеадедем;

- тшоснм^стэнэтпжюмупорцадус

іпеноиу noowvy стрзкузетя орсалыного 
зкксманнл пваник виді» рравмтикх робгт; 
збарапаиип (етаормччп моомхі рсСочст міеци;
«;титтт заяміо дій аачясту ияксопттиадо грірод- 

ного осоодюзыща з  катоо иотримлиип екопогі-ння йори 
єпспвуатаЦі сб'Г“ - '

34 ДОкучвИТИ. ц» ззсоЦчують елгату М1МС00of op Ога
йо! п>атн.

3.5. Дскумееги. шл підтаврдіе»тати постіл та моплнеЮти 
«ТДД*« псспуг в осаігли сфері (jvm прогандз*<пв иа yucn. у 
иоипрс! по ой'о:га.ч ізг.гад u осопм).

3J3. ЗсСоо'йиммк «ода естхтеммо >моо існтурсу.
3.7. хіфадм-шіо про зксОх м'язгу а протепаенівми ><* 

учзоп. у конкурсі тд ts РТКРЗИ7И алп позсрнспип «іаномсі 
орвтна шипі.

5Л. Документ», зазначені а п.п. 3.1 -  3.5 ловеотьст в 
запвчатанзиу каюврті а ншисем 'На оемгуро". сгріагсиочу 
на wicU його uUKPnrre Ісоїизмииі) nltyvcou та печаткоо (у 
разі Я «атно«) пратандвигд його нгйУвніоонігм та аазоа- 
чзпігмоО'ргта орт»«и.

Г. ДЖумамти ДТП -у«сп у пзжурсг, и  ЗНЗяЫо П. і  ПОЬ— ^  
сурройдкта пктси -г пгкгач імиекго тсркЬгу «  пвдонт.
« е : , а х ж ж ж ! : г д(м.Кніа.ЯуП.аирвши Ткиоиекід. 1 SJc

.. і .  Пергмокип шиугуреу іионзчр* яонсурснп томсіп.
Засідання комо е вітрі“ —

СІПтроаляцгмі -
юогозгиіл к іт  учаснжіз пзитурсу.:— ----- -------------------
розор еро мдизішити за пцхиий/Фзхи»* ос тип ораідн (Оса 
І\СО}ізясго;уоаи*аи прнлдтіу «усцкнутц зобов'язіои пн- 
іо н іт  ки ї ТЯ1ШХ.11снкурсу.

 -------------     — ._*» пропотииео
7. Ксжурз буде гсоїеосно ОГ.ІО.ЗОІТрртуо 13.00 годкії. зо 

ор:соа:и.Кіііо.)зпМариша7імо«іімд іС.Зтозрі.оО.ЗОО.

про к о н к у р  на право ореш »
ОГОЛОШЕНИЙ

рспом Hopwoxroro майна, а »  м ал гго т . до комунально* власності територіальної 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ -  ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНО! ВЛАСНОСТІ ГД. КИЄВА

громади міста Києва

ЛЬ
Д»к П(Ю Об'егт « W 3 . ГП1ПГ||1П1

КарохтовктитА те икюпквхаднвтіп Мета внторнстамн*
Стартовий рсамір 
містино? cpowwai 
плати, гр-t (боа 

ПДВІ

Роамравансоооі 
ерендно! плати, 
гр«. (беаПДеї

утримузачаї для сипа
ти ава-кової еремдио? 

тіпати

Балсмадугрии>і34ч - КП *КніКьеий мстсоадллсн" • (тел. 238-44-03)

I і гдиніщвння м> 9 вйстиСіопю Nj 1 ст. м. ‘ТСвогівська". 
загальною глсихів 5,60 се. м

РазиЩяед» нв території кетрополігену тадговвпь- 
иккоб'єктів змішаної торгів™ 065S.S4 13301,68

2і Приміщення N* 40 ввстуОізлю Кі  2 ст. м. "Карііасщя', 
загальною площею 26,87 «в. м

Зсам'шэчт на території мотрополігену іоргсеель- 
икх сб'сств змішано? торгів™ 28454.17 52 309Д4

3' ГрнмНценнл № SB ееепчбояэ М» 5 ет м. ‘ М1нсм:и*, 
авгяпьною паосаоо 28,03 ке. м

Рсзмкцвпнп на тсриторП матралюлігвну таог оваль
них об'єктів >4шоиаі торгів™ 26860.42 »920.94

ПНІ -УкрСнббалі' 
МФО: 351005 
еДРГХЗУ: 03328S13

4’ Пр»-мщення Мі 19 оадтиСюїто сг м. "Тараса Швочеміа’ , 
»гатнсао площею 13.32 вв. м

Розміщання на території метрополітену торговель
них об'єкта змішано?торгівлі 12 910,42 25820,04

5’ Приміщення Ні 14 вестибюле М гістм . *ВндуЗнчГ, 
пгальною гиоеіюю 10,58 ка. м

Рсаміще-тмп нв території метрополітену тооговвль- 
ник сб'оптв змішаної торгівлі 10281А5 20502,50

б' Приміщення М( 59 еесткбюло Мг 2ст. м. 'ВнауЗеїЧ', 
звгяльною пяввао 25.98 ка. м

Разиияимя нв території метрополітену торгоавпи- 
мнєоб'астів змішаної торгівг» 25 227.03 50454.10

B&MKoytrMKjeau - КП 'КіевимтпадпацюеплуатвиііГ та». 234-23-24)

7*

Недаитловий Оудинсє звгальиоо плещйю 500,70 хв. 
м аа адресою; иуп. Спеея Гончар», 17-19 піт, Б (за 
умовк адідсивиип ремонту оО'е-ста оренди еіагсвідло 
*з  поюакіз 1 ра>ом«цдацій згідно акту оСстежеіи* 
таимого егзчу нєсу-тта звтсихх іюжтрічдій, 
адійснеисго КП '4гавхи1,тосг«де<сплузтац1*". акт раз- 
міщено на сайті Департаменту комуиітино? вллхсті 
м. Киев*: guHv.jjcM.lQ)

Радміїцвннп громадсьто! ергапізацй эЗоиша ви
користання майно

49 272,66і 99545.32*

р/р 2600230949101 
у центральному оїд- 
дітей* м, Києва ПАТ

190478,86* 380997.79*

В Иемллові прюміаснкя загал імоо площею 94.90 »в. м 
аа адресою: гул. ГВрматмо, 31 літ А ( і помр»)

; Рммкивчіп громадпкоїорганізації, адіційсноє 
8в.ыош?оену гк>молсгі<*«г та соикльиу допомогу 

ссеЄам — учаомізм АТО
т га»іх» рі» 1

МФО 306749 
ЄДйПОУ: 03358500

9 Рсзи'кщчия пункту доочищення пчтно? яздн. або 
розміщення фчадултутжю-спэртивпего азиладу. 

д'яликсіитоогоспрпмоовианіпрсоеде»«« зх»ти

ськоїарганЬацП

4 380.75* 8 721ЛО>
м ад адрвоао: вул. 5ульвасно-к>-вртссьп, 34 літ. f  ( і 
повари) 5166ЛЭ* 10333,72'

Б»пыээутгишyeaч - Дітгжча клІЧчна «карна М» 4 Солюм’иисьгаго са Аочу м. Києва (тел. 403-08- 35)

10 Нс.-іктхсеї приміщення адглгинста гиющво 114,СО їв. и 
ад аадоадю: грпи. Ксннльськнй. 1211 певврх)

інше аипзрматання майні («мроСниичю продукте 
харчування} 28043.75 09097,60

р/р 3155820135Q77E 
УДКСУ ум. Києві 
«4ФО: 820019 
СЛСІГІУ II-M-OV

гагиічиик \моо до об'єктів КП “Ккеський матротюпітеи' 
мссекв >і» Е£Б<яіУті улгилшігс.иірт.уз у  розсілі "Про ме- 
трзооктетГ-"нори вгнані акти"-‘ твмімумсои до об'єкта

Гуриік орвнди -  до підпнсаппя акту приймання-
,,.ь~іі»»риип прітчіивнип, а прзиесі призагизлаТ, пере-
м сиив и вутатснц ам  не біпаде і* к  2 ропі ЗМ дін. йг пжен^• 
дстмикі строк оренди всіх інших об'єкті: • 2 роїк ЗМ дні.

(у р»»1 строку орвнд и бічгше рс*:оиендомнсго перо- 
мотать ксмкурсу доодткоео повинен подати докуй вити, 
які необхідні для и старілий сто посвідчення до товару 
оренди згідно а перйп'ї-.ои, влккзчвнк-----------— —----- ‘

щиецозииспорту 
Умзви тенкзреу: * Р̂ ОНІМІІТ
— оренді» ППЗТО З'З/ЗЭО дно до конкурс«» прогкпикі

— страхування срепоопзчзго майна;
— еідіпіоду&знм» витрат гадгрмсмства (валаиооутри- 

муввча) нв утримання майна, о соме:
— плата »  «рисгуріик* зеязекьною ділянкою, матій

розтешевииий иб'егт ервиди;
— амортизацілні в'їдрекувамня те об'єкт ерепяи;
— ексняуатяіййні витрати підприємства (Ссліпсоу- 

тркв^уовча);
— оіядіг.огтгввнх* пщприсмстау (баламооутрмнум- 

ну) вартості г.см^малъния послуг; гитрат па утрміедимя 
прмбушытаво! території, вартості послуг по рйшогту і

та протипозяемікнорм, дитрнмвннигривня опзрснмгрзді;
— п'дтрм».-аннк и»ле»*е! jvc« вЕСПЛуагецІ та теиіічиого 

стену сб ект» оремдя;

• іксію документа, що пссяіачус особу, __
чином оформлену двгіреність то предстаЕкига;

- яп инипипсії віппкоілио-о статусу • Оазооий онтяг

дня пзоаіі йс*гумеитв;
— гаярвиу наявними чинсм копіо деішавздІТ про до- 

«0» і йбо з вту суб'вкт о мил ото птзгри син и цтеа—«ізкп н а' 
особи — платник» едумого податку.

3. Документ, що здегідчупть сплату аазтссеаі ергнд- 
«ріптаги,

* . Зсйоо'язвиня (прогозишП щодо емсонгтвта утиао 
конкурсу Ікр'м РОЗМІРУ орендної плоти, пропозиція цуодс 
яхто внзситься в день прзведіння ксикурсу}

г/яечАїсеиіаІвдгмьпровеомівкпнкурсуузепс-иТіисму

—додатково до орендне«'пяетм иилісоїпчться податок 
на есоану еартУатиу ошмірахта лордаку, 0Н1НЙЧЙНИІ чичі»*.' 
закстюдооетоом Укдвіни;

□дмекеннв незалениоі оцінки, об'єкта оренди. І 
компепсаиЛ аитрат иа здійснання иезвлеяхн оцінки не 
ЧОХЛ бути білішим, НІГ. показними ЛІМХТЙЖІІ инл послуг 
нд оиксмання гс-слуГ о оцінки майна, визначені «Рст-дом 
дерт-да-ого майна Уцзаікн;

Ді«иин________
— дзкумекс», що посоїдчувть поепоеахіния пред

ставника юридично? озобн;
— копії утггаиопч« дох/ментів (аввірем Мйіником);
— базооий ситзгаЄдкіК>годарміи*<горв*сгпуіосмдіт<- 

ижтафізтних ссІО-пдпзисмціп, йі;нн вмдкмий м« біпашв 
як зз ЗО днів до див подачі документів;

б) для протецдентїо на умасти у конкурсі, вч *  фізич
ними особами:

та грону v  е роза if, ра  ----------
зелімвіі»<г.*/ кснсерп з вдмітшо ■Каїзач.-урс'ігеїіімрт мас

у^И?«явіюстлГіззззчз-юнііімнамиуівсииіакои^р^ 
та об'єкта ереттяи (адреса, піощз, Оапзпесугркмуїжч).

КйцескД терггін подач« докумвкгд длпучзстіуксмгурс* 
-  28.03.2037 (сзО. 510}. Отримати дадаткоау Інформаціо 
мосна за адресою: 01С01. м. Київ, вул. Хрещатик, 10, 
Допзртамскт комунальної власності м. Києва, а. £24. 
текефон» дія дееідск: 302-E'.-77.202-GI -76. Чад роботи 
Департаменту: гж-чт. з 9.00 до 18. СО: в пт-а 9.03 до 16.45.

п ж г

111 пубінлн. чикгуі»М,1/І.4м,ЗЧ нааиокемик, пкспюткаамкззс-сз-зт)

о.спозтдлгашспо ■ 
03180. м. 104«. їм . Аіапіма« вимімя, Оудчнк 3/7. ярнити 

1 1^ід£Д2ДСУ_аіИ5б:-.
•с.'їон'‘  ----------

Г.'.Укпииб‘ні~ п.ІСко
паз ьзмір зДйсинти зиу.уяо.пі тар»Г<п яз тешпеу ензрглз. ї ї  __ __ _________

 -------  Гї-зчні repmo: тодндпіпотрсО носв/шіп їв Мі
.!? ПП. спектрвзявзгіо, явпцанкішщ. та амтрвт н» отмвту прзці. о.

Сста нЧй ра з та рнЗ« aim
2015 роту гарнії; ' 
»стопчи*« дзи

  ,—   -       14 рбіД ________
  -----------------  ісхгндоіс‘1 трмсохмийгаз.асіїтЛеіпадоатааф/іМзаиМиїадіЛізгоиртуїіапзтрвОуюти Н4ГЛ«(0 трвтпеу. З ілзмснгу хсрнгусзіип зроаія т »  гаш ш аг 
«ро^тк» птвта в 2.6 разя Із з 213 гри. доЗ ЇЙО грн1;

3^07^12 раду 1*т КО TCQ “ Гешспсстзчсчюс'иас ккмр Змітмтн тар.чзи до екеномЮюсСплнгсоыото р'сипдля спопизачй octi

СоВЬцгтВтв КЛХСЧЗІ теШСМІ вмерлі, к

Виїркіи но прлтбя-нп т о ї  напзскугуз ца-npe-

йсштконіркт. «цмПОСТ)! Ому

Помп планові соОвзрг.сти послуг а уриуеог-

Пганоаі ■йтари<іянві>хкутиз ПД0
StpTOUOIirpKT-enp
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З ав ерш ени я грооладссэг<их сл^осане» щ одо проеісгу Д етального  
плани,'терьггорсґз гло>:<ах вул. Васильківська, просгз. 40 -р іччп  

Ж овтня у  Голосіївському районі м ; їС и є е з  
Департам ент містобудування та архітект^іри виконавчий орган 

ІСиївськоТ міської ради {Київської міської державно? адміністрації) 
(замовник)та Комунальна організація виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Інститут 
генерального плану м. Києва" (Розробник), керуючись ст.ст. 19 ,21
Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", по
становою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 555  
"Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо 
врахування громадських інтересів під час розроблення проектів 
містобудівної документації иа місцевому рівні", повідомляють про 
завершення процедури громадських слухань проекту Детального 
плану території в межах вул. Васильківська, просп. 40-річчя Жовтня 
у Голосіївському районі м. Києва.

Детальний план території в межах вул. Васильківська, просп. 40-річ
чя Жовтня у Голосіївському районі м. Києва розроблявся відповідно 
до Рішення Київської міської ради від 13.11.2013 N2 518 /10006 "Про 
затвердження міської програми створення (оновлення) містобудівної 
документації у м. Києві"

Згідно з п. 4  постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011  
N° 555 "Про затвердження Порядку проведення громадських слу
хань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення 
проеісгів містобудівної документації на місцевому рівні”, експозицію 
матеріалів проекту ДПТ було розміщено в приміщенні Голосіївської 
державної адміністрації, м. Київ, пр -т Голосіївський, 42. Розгляд 
проекту та врахування пропозицій тривав протягом 1 місяця з дня 
публікації повідомлення про початок громадських слухань в газеті 
"Хрещатик" № 81 (4994) від 01 серпня 2017.

Ознайомитись зі звітом про результати розгляду та врахування 
пропозицій громадськості, юридичних та фізичних осіб, отриманих 
підчас проведення громадських слухань Детального плану території 
в межах вул. Васильківська, просп. 40-річчя Жовтня у Голосіївському 
районі м. Києва можливо на офіційних сайтах Департаменту місто
будування та архітектури http://kga.gov.ua/

Вартість об « та  оренди: 970 000.00 грн (без ПДВ)
Орендна плата: 1077,76 (без ПДВ1 (ісооитуеться на Індекс Інфляції).
Стартова орендна плата за 1 гад 16,64 грн
Бапзисоутрнггувач: 'Ат^золінкя освіти Голосіїеського району міста Кисеа (просп. Голосіївський,

мацію можна отримати за телефонами: і

Оголоитачик про «ом р передати в ерепду иасзупіе'оа'оти, 
місті Києві дврзсвоної адміиізтроил. Балочмутрмицьач -  Хомукмьиа гідприемстїю ‘ Керуюче коипоиія з o6c.»vn:ojeami3 
жиг лонжо фонду Деситосопі району м. Києва" розташоване за адресою: пул М. Заірче о джо, 15:

1|*уп, Свби»в»,20.авгалїпаппоша- 143.63 ко.и. 1 гюьерх, йота ииорист***« з*»ч»о*оіиіцчторзорвиси-  рот- 
иицем-а фйкуіИ.г>р-Ю-СПОріивипк звмвціе, віипитеп. іш « спрпипоапа иа організацію та поооедоиия здинть рітнлми 
видами cncpTj-, партіеп. обє«!» оренд». -  2 387 600.00 грн. стзгиа орендчзі сіпати -  3 %. тижчосю орендна плито (бею 
пдаї -  3 959,78 гри. тср»,ін оренди 2 рач. 364 дні.

аіетюосно до ркіюмнп Кп'осикої м'юміоі раси під 21,04.2015 N* 419/1280, мспччз орендне ппата без (ПДЗІ у гри 
коригується на індекс інфляції. Заюімсом иа права ороидн иолути бути вапсюпоноеаиі гані взсзЬнти шпьоовго <и«о- 
рмстнннн примішеннп, **-ц лереаЗачають більші орендні сзоаїм аг'цна з Методикаю рсорет,уису орендної плати зз майно 
теритоо'лп-исі і ромади мста Кітаа

Прнйен заяв про оренду ивямтпониг фримЬ|е>4>Лроася«ТкСЯ -10 робсччс дчв пстя пуалкацТогазшвннл. Заяаи про 
оренду приймають» за адаееою: 02225, м. Кий«, просп. Московського. 29. Деснпчгака рзйюнчз о мрті Кисаі державна 
едимістркія. габ. 220. Отрииати довідессу ІнфаапацЮ можна за тол.; 546-20-51, S46-20-71,540-07-49.

Поді/шсшга районна о місті Кмєоі державна аділністрвція оголошує про намір гзередати в оренду 
прммвцення підвалу площею 213,50кв.м в будчтесу за адресою: м. Київ. вул. Межюгірська. 13/34 
літ, Б. вартість приміщений 4109700,00 грн (без ПДВ), орендна ппзта за перший місвць оренди - 
19790,77грн (8%. 5%), на строк 2 роки 364 дні, для розмішеная майстерні по ремсіпу комп'ютерної 
техніки та складу. Балансоутримувгч -  КП "Керуюча компанія з  обслуговування житлового фонду 
Подільського району м. Києва*: м. КиТв. вул. Хориоз.36, тел, 425-22-86.

ТерлГін прийняття заяя про оренду -10 робочих днів з дня публікації оголошення.
Заяви про оренду приймзютьсв зз адресою: м. К»е, Контрактова пп.,2. Подільська районна в місті 
Києві держа&па адміністрація. Довідкова інформація за телефоном: 485-18-87.

'..І І\ті<-1 JH-NM.IMH1T \  О Ч І.М Ш К 'Н І. н і ,  ( m n - M . i t  І . і м о о и і і і н м  І-ОІч •, j>\ к у*.і і,і :і i . 'p i n i n . i  i \  , • . ..
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§3 НОВИНИ/АНОНСИ

Громадські слухання проекту Детального плану 
території в межах вул. Васильківська, просп. 
Голосіївський (просп. 40-річчя Жовтня) у Голосіївському 
районі м. Києва (з 1.08. 17 по 31.08.17)

Департамент містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації 
(Замовник; та Комунальна організація «інститут Генерального плану м. Киева» ВО Ш Р  

(КМДД) (Розробник) повідомляють про початок процедури громадських слухзнь проекту 

Детального ллзну території в межах вул Васильківська, просп Голосії8ськші 
(просл.40-річчя Жовтня) у Голоаївському районі м Києва відповідно до поряди 

проведення громадських слухзнь щодо врахування громадських інтересів лід час 

розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів Укрзїни еід 25 05.2011 № 555
Детальний план території (ДЛТ) виконується відлоеідно до Рішення Київської міської ради 

від 13.11.2013 № 518/10006 «Про затвердження міської прогрзми створення (оноелення) 
містобудівної документації у м. Києві?-.
Площа території в межах ДПТ становить 149 та
Б межах, території, що розглядається переважає житлова забудова Територія 

розподілена мережею житлових вулиць на квартали мало, середньо та бзгзто-поверхової 
забудови БО -70 років минулого сторіччя

В межах житлової забудови розміщені об’єкти обслуговування районного та 

загальноміського значення (професійно-технічні та середньо слецізпьні й вищі нзечзльні 
заклади, об’єкти охорони здоров’я)
Проектними рішеннями ДПТ передбачається збереження існуючої житлово-громадської 
забудови, т о  склалася, а також нове житлове та громздське будівництво відлоеідно до 

наданих містобудівних. умов і обмежень та відповідно до інвестиційних намірів 
землекористувачів щодо зміни функціонального призначення територій, а саме: зміна 

функціонального призначення земельної ділянки (частково) Інституту гідротехніки та 

меліорації УЛАН на житлову багатоповерхову забудову по вул. Взснлькіеська. 37 та 
земельної ділянки ДП сгНзціонзльний центр Олександра Довженко» по вул. 
Васильківська. 1 нз житлово-громадську ззбу-доеу. Тзкож передбачзється будівництво 

житлової забудови для працівників навчальних закладів комуизльної елзсності м. Киев з 
по вул. Сеченова. 9 (розпорядження КМДА від 02.03.2011 №290). будівництво житлової 
забудови (в тому числі за прогрзмою ОудівництЕЗіпридбання) доступного житла у Києві нз

....?.Гі1ГиС>А12.---.пгжііІ.,..пд1. .ві 'п іу  Гінгірд і  і г іпі.уіш л _ Ш Р . ._ ріп  -1? Л7 00-15 КК-ТАЛ/й-і-Цу.
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КИЇВ
МІСТО

БУДУВАННЯ
иСПЬЗДАЩ і-*-!" /  ......... ........ ................ х
у ж т о ї- »Г: ••• АДМІНІСТРАТИВНІ ТА

, ‘ ..
ІНШІ ПОСЛУГИ
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Завершення громадських слухань щодо проекту 
Детального плану території в межах вул. Васильківська, 
просп. 40*річчя Жовтня у Голосіївському районі м. Києва

Департамент іжсіоб/дугачн'5 те архітектури, виконавчий орган київської міської радо 
сКи'іесьтхх міської держсвеноі адмйістраць: (замовник} та Коздумзльяа організація 
ежонаечого органу Київської м&ьхоі ради (Київської місько' держачої язм*встрвшї> 
інститут тзнєгельного плану у  Києва" {Розробник керуючись с к т .  19,21 Закону України 
«Про вогуяювайня мостобудівної д іапьносг» . постаново» Кабінету Шнісгр® Уфа«« від 25 
травня 201? року № 555 «Про зитзеодкен*« Поелйку проведення громадоьжа слухам* 
щодо єрзчузгнн? громадських ктзресзв лід нас розроблення проектів «!стсбуд>аиоі 
дмумвнтвцй на писцевому еівгз. повідоилясть про завер-АіВіїнР процедури, грскадсїки-. 
слухань проекту Детального плану твриторд; з межах вуя. ВасАПьУзсьхз, просл 40-рччя 
Жовтня у Голосіївсккому рейс* м. Кмсса
Детальний план твритзрС & ме*а>. гул басмльу'ясьха. просп. 40-р»ч«й Жовтня /  
Голойеськему районі м. Києм ротробпязся зізпобідно до Рїіівиня Київської ис»кої ради 
зір 13.я  20іЗ г з  51Ю10006 «Яро затверджена* «іськот програми створення (оновлення,;. 
чтсгобудізмО; ЛСвгументе 12":' у м Кимі»
Згідно з г< -  гюстзнобУ Кабінету М-нСТО-б України еід 25.05.2011 № 555 «Про затвердження 
^ орядкї прозедвмнч громадських слухань щодо змахування троадздсь««; їнгерзсіз гад час 
розроблення проектів містобудівної документації на місцевому різні» скспсзицьо иатегиаліз 
проекту Детального плачу теритооб з мгхах зул Васильківська, просл. 40-рт^я Жовтня у 
ГвпОСЙісмдаму район; м. Кисоа було розміщено в приміщенні Подоойсьтоі двржгзн»; 
•ЗДіЖмІСТСв̂ Т. «  Київ, тр-т г0ЯОСІЇ5С»ХИЙ 42 Роуляд проекту та зрзхуазння ПрОП83ИЦМ 
тривав протягом і  місяця з дн= пуфтка ик поаідочпення лро початеє громадських спухань е 
•35ЄТ «Хрещатик* ЇЙ 8 ’: 14994) віз 01 серпня 201?.
Ознайомитись зі звітом про р?-з>льТ9їи  розгляду та грйхування пропозицій гро\ізд<ь«оіт-. 
« йціичнйх та фізичних осіб, отриманих -ід  «ас проведення громадських слухам» 
Детального плану території з межах зул Васильківська, просл 40-ркчя Жозгня у 
Гслооїзськоілу районі« . Кяеза можливо на Доданому сайті Департамент/ місгобудумкн* 
та архітектури і^ф ’Лк^а.доу-;*-
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12 вересня 2017 р. 
N>95 (5008)

оголошення

1. Інформація про об'єкти оренди
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«  Nj»|

Я І « » і г а Г й Г 'сг-ліпьзіуитажттії * 
fWKCT • u- Km yucr. tn>l I « ■4nC«4KlV?M«Ur>

с«іоиілд:в»миА£Тро<сіі*чдеоО єно 2poiu3MA-‘
2, Vmoiv
- СІаР'КОиА »№|l СРОІ&СІ ЛИГИ, чир UUlplK-іИі'Й

 ни т о  х'Л-о > Ммпйксоо roi;»«/- ку пріил-йі ПЛИН и
v-iîmi г«рц-<сч'міС"'. гричаде u m  Куси ас» порішене* 
*  api 'Jy. їло im иитою ш* отуфт ссьаиа о сколсиимн ям 
німрпаредаги uiDwiopo-Av,

-  >обоі'а>*---------------------
• (НІфИеТаМЯ ОО еїТІ 0<И1„---—----------------
• аоірмиіліяаиіагщмоассллуатаЛоб'екті;
• о-оєл-ий аааиссвЫ «аціль» одни;
• амихмужаи-апараизыичкемлреумлеаттлдбо-чина 

ІІІИМІИНОІОиИОІ об'и.їі IÇ*W  ті »om».C4Ue о*|ик»ї«іи
чціо «іолйиеина гро caxyp: 11  аихтигиннии рог/исаим 
•іsfiMBKKt засобі* uicotö 1>4«рищ4 (qrui н а  О.г.о про
порцию ротподігяш о І* переможи« LM г*р аоююму оі'аету) 
лротмсмЗО мг—<Ааи.и«деп а vova-тууілииикі шагові 
оррчхн. Ретмо envoi* саці титгаг и» -ДОа-лн-а нмапехии 
«цікси -« може бучи илыим ніж поі'іаниси іаиіай-сі ai-н 
••MciiT на ішсиїашт» послуг > сипжшА-а а»

iiffc»HP. погроми та 1-1,1 лллу рлиеггуоб'еега. Це уиом м»------------------------ ..------   '-'«иииаппнИцци»
кия оскпИяМІия

Î  Да» у-ог.гі у коке,pci -'рою-до-' або упоиюраха 
•тни осіб». окремо по «охмоиусО'кч у оренди, под»« 
РОХПКД еспху ’  —

исГьу «< 
«»рої, ««

чиї лрошнусоаані ч  і
   . . . .  і-4 іі« « а т о
I. Заяау ОДО уіісіиу eomyçcf 
І.Оивьойсіптопраіондк-лі-м .

«ід л і протеиденсіа на уіастьукоиеур 
ним/ особами:

-  диаушнги, їм посидіушипоеіоала««-.» одив:’ » і 
и/млииші особи;-  іогЛ y£-»»o4vH< дпс)іміті<. икцалитаиажком;

-бвлхмЙошгсаЄде*—-  *--------- —  --.я-----
Тіїшю м  >а 30 дням
| ї  ДЛ« греслда-ліа к 

"  -  <соіозіс<умвкіа,и*о-.;<.іЛчу» мовууасшаїа «нодсу.
або нам»ич> «ином ефєрмгсиу деевммють. айда-у граь- 
стаас-иау ріалі пй особи;

. й х а й п н г ' " -----
на СпчшайеатЗС

- гаг-иміии ос сбами г.д-р»» оції*« - /д о дд iff по роб0" 
■» м««е-«іма одоиїдах 06:йэ-»ао1 слДн-ис1 а млп С и їж 
дєр»мии>адиЬссодаЦІ|и.іС»І* аур Мажте* «мівши»!. 16) 

Поі>>и«ОиГ|міиііаи>ау-асіііюкус<іаісибаиніжшіа*с/и 
аі'а«суослуі;«к'іда»умиін "адіидеи-иі цмхдоеуывчн* - і
n-JHipe «иоежзго Тарілну ’-жлоданм».

•СнцааиЙ тарик подікча даіум*.па А»« учаеп у «лаурс« 
Івбероіка SOIT рэсц

Доіумвкіи, un гцг.«*« (~*д'Д.иіи)пем г ш lui ого c'pcify 
надаи-олисуиення. аалииленсо бої режаоду.

S. Коксурсиа п «пиакЦа u«»W BOlMpyojeiiwol пласи u  
об'сл opiiusa подсека • cccovowy іам-ат jHouy cd-erpii а 
даїжіЧсаиАііинихуьсупії'аін-Кжа^и'ра'сндан'айеш.жгу 
ум tu «  а «енгурсу. На аомаар-л а квитка вл прсорулумп мал 
вуїн іАіиечмаи об'сг срн-Ди. м/миуоисп r-iur ь.дшеаи 
уіа-с-»у «п«>рс1 la Hec.vc Ч'и.иурсім npavyiuu*«',

-Ги? асрм-д,іІ~і їжі-o >а собмоасбої'-----------------------
иуЗАп «пх'и-c^ jl жаріості логачіни., Рмагхім- реблги 1/1Й.

чглгидуеимі а Сагонодутрииуаа--

ітлсисаиі- ан'ы‘ п.рі|>ис<и::м-Оааа»му'жи«уоака
 „иогуеаи"« іимеїмим-д-існіол,»(■■«<,'  ..... -— '
иб’со прииін. на «омуис’и. і>ссіу<н іиид.

З А. Дисуми.'н, цо іосаап/оіиспшгу Ле-СОІОІ ери-д. 
...піиін.

З.Ь. Дскуиснін. т  пдееееджиоіи досвід та мажгоосі»
>адеиис .-гг-гус» с<мімвсфнг- Ou* претииДі.ігв-і у  лік-, у
■инсчрсі по ио'ск’аа аидадо осаііи)лобра »пика ідодаашопалпа умоо кік.урсу.

З.і. Інформіцю лузо іасчСи зо їл у  а лроіочД-л-'ами »» 
у-асі* у ксніурсі >о ’-у рне-іи'и плі лої«ри*«.в ааоксоасі
0Mr C Ä i - i -  , ааакечочі в п.л. З.'- -  3-5 поажоїисо а 
мііи.атик-Аіу ів-оллі! а -плисом 'На ш о у « '. сарЛАшпму

  ____•• крдплкдзі осейн абз ирііаиде, Ім'а іа ло баїисоїі
біїн-ио- особи-ЛАТІ риеми«. і -îopuiuo лро Й'И< осенан. 
пр«ч>іін|иіцалзсогмі;у oce-cft.al плати і» tyvH мсіцн Ібві
ГЩасІЧ-іоІр оріїуіі'ОІ псіги. і  « ї  м-амлЗ у кс»«ірск»й гссл » 
ажсЛитіОаоСуіиинниіиаасРиарилр'оаоїсріидкіїтіїи. 
аааилемсі а сус.-.сиии.і про н;-ое«д*>лв ідшурсу.

Усаа лоїрібм ао'Р.мм-.ідгоілоаоі кфхіир« СС-кутом 
« иісіі мы геліл і«  лу<:я(»лш иеселіа аиаданнічуран-аина 
уд Ю  и о а ассжу рс у.

8. виїкаммю rocoupxui «Сижурсу.
8.1. Лиромьжда киїкурсу виаиахлк .иксуcot« ломоа-

З іш к м и и о іс  ITAIPHCHV
б.г.Перамр'Чдиіиіністісаумсіїис.в.уРлижоссмиїлк.-а 

гдогсіинЛкгі ИІОИ.М <pnyf/i ІІЛоЮЛку»« .айаиночі 
іАМжісяя) м соц. п-іи-ди ГилСОНЦІ ар

ПДВНіаи

-ріу наатоянмиїого Лрирсиї- 
гг.рі/.миіца > и акк  дяіримін-л асолсліч-мі -юрм і «<с,и - ар наллуосгамчцгдсл»плена 

п—. ^„онмаі » мізн Хміж дооааір-и-адмиїсіраіді 
ауа.мариапв Інчіхоансж. 161: А Ц. 3-4*11«. «А ЗОХ

ОГОЛОШЕННЯ
про конкурс на право оренди нерухомого млЛ іа. іцо надожип. До ко*д\*ілаьіий ппасаюсті гиригоглапмюТгромади міста Кимін 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ-ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА

N.

ДянІ про об’єкт еєлекзл Рочолити ̂ АямноО.
>ч|иіму>т-зІЛ’ й спла
ти маипотч првчп»с4

Холктарнсг»» га Мсиотныодхенг* Мит» вмгсснсііііпіл

Стчрісаийршміи 
MCOOIOÎ Оренди 0« 
аіатм.гри.(бо» 

ПДВ)

Pool»? «І лисеє-» 
срєиміаі пм і» 
грн. ІСвзГЩВ)

Багонсиуір»иг»»ч - КП *Хн1асьиіа uarpooonltm* * Ітел. 238-44-00)

1 ’ Псикйпуьня 6*9 мпсіиїюгю 15 1 л.т. ч . "Хлраісємл". 
легальной гисию» 6.W in. «

Йоаииюішяия ттемторі н>:ірсго.тІтіі.у горгмдп,- 
иих аб'югтй тхчти»-є4 тор/ lu i 6895,84 13 391.63

2 ’ ПгимКіилил Пі 40 мстмбюаю Н» 2 с.т, м. 'ХарсНг.ьот". 
аяГАгиімогг'оіцео 26.87 «о. м

РоаміїЮ«"* н» тссигаоі т і  ріигг.л т в «у TopcoeMb- 
НИХ Об ТКТЙ JNWHJIC тортіт.ті 26*64.17 52900.34

3’ Причиланікв N. 58 «естибататт N» 1 с і  N. АЧксис»-. 
зх м іф ім  ішоимкі 28,00 «»- м

Рп>*і<«ии*или»тяеиігсв метропа/Кіену югєеявл»^
тин об єкбн JMianiloi іоргнлі 20 «0.42 53920.84

ПАТ Si«pCh06o4«' 
МФО; 3510(6 
сдг-iiov: «сдала із

4’ 1 :тммцутн- < Hä 16 «остибопо сі, м. "Тарпа» Шмчскм", 
аиіалміоюіикшха 19,02 п . о

Роммцслпнк» tcpuTcpn MtTponortTCHyicç/oeeni- 
ииі абссіш sMiiianoi ісукірпі І29Ю.42 25820,84

5> ncv»4uiErti« N, U  оестибюгх» № 1 СТ. и  'ВмДлбмчГ. 
ніг аглііио лтсидо 10^8 ю.м

Роам іщіния »a трпніср* мвцккод/пеиу »арговвпь- 
пкхоб ькіїо auuiuiK« ісє'іьп 10281.25 20 082.50

»■ Приміиімгнй Ni 59 мсти&о/ю № 2 ст. м  "ВадуСнчТ. 
лат a» мкм ru сию « Й Д6 їв. u

Рехмлшиий и» івриторї иотрсіто.тіго»у Topcota/ь- 
НИХ об COU »MUUtKi lüpf lu i 25227,09 50 454.16

Ьогшсоуі|миув»ч- КІ1"КиІінімі(сстіциімиі,іііицІй" тол. 234-23-24)

7»

Ноиш/кчиЯ 6>цміігж vironuioo пооцою $00.70 «». 
ua»iuuu>cMo:iyx. ОлкчГсн.тля, 17-13/іт.Ь(лі 43 272,66’ 98 545^2*

РіУі2Б0029(ІВ46І01 
у цвнтрлт.ьчри/ кіа- 
діг.піііі м КисоаПАТ

до єиоюехи 1 pelDMOMUUn M iff о юту обсіокг-н» 
ie»A«uo стану носучіх та iniuctiui хонстртУиЯ.
ад»»амііогоКЛ"КнІ*»иі:іогЛїм:«сг,і>чтіду"*. »‘»роа-
миуттіо по сяЙті Двпарттмпту ксмутміин. еюсмості 
и. Kucaa: дтМтялла I

«fipuelUHHH muSmii
190 476,98і 3B0 967.76*

Є ІІЄАИІЛЛ4І п(к*ииіг»»я загатодло іИоикто64.60 щ. ы 
и  «делажі* в>я. Слциатг. 31 /і'. А ! 1 лодорк)

РолмЬзсммя rpw iviuucl op» tuiuUi. iuo лЦВслос 
0»jrc4uiuony nunomxrny та шхуоди«/ допои» у 

особам — учзснчюи АТО
1 Цін йор« 1

МФО: 305749 
СДРПОУ; 033C6SOO

9 Рп»м пи«»» литктущхмжлюиий смтиоі лади. «Ло 
родмєиєїтня фотуп/уи-о-єпартиінот о лн.тод/. 

ШтхьМсть яі.у о «лтіпмсляил ил лл^-лдянмо лгьчп. 
міни vu оиліочм спорту, оборолмідеииягрємяц- 

сіл« срсчнітоцп

4ЭЮ.76* BJ21ÆO’

и за ммеоп: куп. 6утАл/«о-Ку/в»п(.1>А 34 і і?. Г (і 
поиски) 5 І6С4Є* 10333.72*

Ьо/зиоо,трилг/мч • Дитича «лнТитз п’кзрня N» 4 CcmomW .moto paOcuy ы. KV«*» (тел 408-00-3$!

10 Нсхи-лші іьжміцжіів іогалмксо іимнпо І14 00ш. м 
ja азянєсю: лро*. КсаапмахкА. 1211 оодарк)

S-е» омхорипімм нігГііч  (awpoCuuuiKi л|иу\укпт 
хчтчуваїїня! 28 043.78 56087.50

ад>31ь$К2О«3$0776

ш  и с с із ”
ЄДРПОУ: 01904037

•. оанойомнінон і/^д»і

---------------------------------.letreJdWLUB у у..^,___ _
гр плоп/т си- • ' н о pu а іконі а с_ін" • "і с mfi-J умоз н до об'

Лив. о са

«•*v/.molra»cv.uo у ролдлі 'Про мо-
. _. . .. .пваЛакя-"   --------------
ірііійносо грмаис-іииіі -і",
Тариін оренди • до оідписоніея « ту  прцймаї**«-

ісомн»-мсосАОмауяїоьу алеиебісиноїіх 3 р«.іЗ!Й /а« Росс—  
 .  —  ... • ;оСГсіЛІв- 7 режуї364A i.Лопаний строк осю-с/а* лсіа ініжск сК __ _

|у р»> стр«/ оініидн блмдя (іосомо-акаеного поро 
мл-аеір. сснкурсу дпЛачооо Ліхмяен подати Лпсуїлинти. 
*кі нообндні да* мотовіопжмого поснідчаннв дргиоору 
ОРНК/1И V-UVH 0.1 пирасшои. а-иміашн жихмодмлгв&мі. 

1 Увозі ррзіл'сазиив rpvuaacAKâ оргоніаоці 
' У в*і> яшосо якаормезочн« ижЗ-и 
■* У ра» окіміам-ш пуншу Досянишіисн Питне» іодн, 

або фсткутлурно-глоргиеамсо зо»ладу, л'нльнстъ «яго 
сграмоиаі-о 110 лрооадеііііяаанйіьрізнимиоиіими ечоріу 

’  V розі роїміиилна гесмиди-кі ор'аиізли»
Умоем ке»«ургу
— Срїндча п/аті ila-іаидно до каи>усспсі прапозииі

роїтаиютінб об'єкт оренд»;
— омсртиізцИх' Щронууяі'іл на об'єкт ор«НДМ;
— «чилпуатплЛні оміроіи іншір-иіисіоз (бозинссу- 

тромуеача);
— иііАКіодуиишін нідпрнсисшу Іба/анкоуірммужж- 

і«у) «иртасії >с-му’<іаг»-иі оаспут. жятрат н і утрима»*«« 
огіиО/динтОДмі тор-итер:. вартолті пиглут по вимоїну і 
гноКпоиу обсдутовунінио Інжішерпого обтадняиия іа 
тіутрІїиз.пПудинюм« мгрн*. рпменгубуда». у д ж.; 
Пікрвлі. фозад/. циоозу сталій або сопша ао посауод кз 
підг.іпіслигогіс-г«н і  постачшшінілнеі.

— уірима-ма оГі'схпе вд/кяксг<і дз зомтсело-чси’ іУтвіи*
талг.огигізхажішінорм. догриманча правил оаиаот/ приЦ.

— 'сд'иіидіасаііАгвжзаїкумівуїіаЛ/уаниї іг>іи»чіі э
стану об'єкта оренди;

— угщжшу обеих йиссгми'иуиэоСов'ааигИ.ЗА»«**.-!« 
V Дскомр- оренди. Для у.лс» у коїиус: лратепдент г едзе

1. Гистолілупроусіг.тну коксурсі
2, відоаассіі гро протондоіло на участь у кп-іуозі:
я) ДЛЯ ПрСТвНММ'а уктсіо > аєекуреі. «аг г. «зрм-

— аолЬодіиумента, изо гесодчух исобу. та 
чуисм оформ’ єну дсл'г'ністт. .*> ПРАПСтаанике,

— зо нтімносп а,-/х>тіднс»о отвтусу - бмоаий оитас 
а Єдинскп лвржлонежо реєстру юридичні« та фТзнчіїмх 
ociS-nünpuKTAiia. кіий тцданий >е Слсхи ік>а30д>надо
дя* подачі документі»*

— жжвірочукаавасмим1« ^_____ _ - г -  —
код» а 5« зету суб'ск-а мапзго лідкриїліиицтна — «ізтесисі

yyouvipu
Украли;

— документи. иу> лпсадчуоіь лої

 ... , ___ ,_  —,  ноаалехної ссі|иуи не
то бути бДтиішм, ке  їжмо діиіаа зоьгіаАїтаі чий посгуг 

ти пйкочкчи« псспуг а оцінім майна, онїні'іені Фондом 
і пріїин;лсріжхшого мтізня У*

— копі ухгтоиоачих дскумннтії ізотЦнтмІ аалп*ихим>; 
—бжтелий втт аг а Сдуиіссолавхлочмо реестру оридсч- 

ник та фіаичниі осіб тУдгрискШо. ний «ндзннй »e біліия 
як -VI33 айв До ДНЯ годгчіликуилнгл;

6) дяк Прчтвидвнтіа на участь у ш «курсі, « I  е финч-

З Документ, ию засаід-ую'ь сплату аіаигиисК оронд- 
тні плати.

4. Зовоа'ваїгшж (пролозми'І икМЗО анісмамнс yvo» 
кичкурсу («рій ptiw iji/ орпнлнлі гаячі. лінхіп.\иі-і ii>vya 
«кско вчосмчся в Д«»ь грзсячдаївів існкуррД

6. Інфлриімчі про засоби аа'мсу а лрвтендяин 
участь у конкурсі те ротаітутти претяндектз «а учосп. у

Конкурснії ііиаіизицін ницлєіьее протанзімніом..... 
курснАхомсіІвДвнк'рсевав'отаксгкурсуумлачзтінаау 
(wnaoti

Кєшсурс буде лрооадеїчп 04.10.201? іл адроссю: 
м. Ки'я. пул. Хрссгіпік. іб. «б. 62? об 14-30. Документи, 
лром нуровим'« прмум ео.-лим. раз саа і  nvoiu п одно по а в 
талтчзтанпиу іпєч рм  віди-поо'Уїжкіжжуп:'Ікшяор'им.
вугра «0*1 «ТІКІЙ ППІТІПв Гріт«0»нта не уіасіьу контуре. 
ураііПнпк«<тІ|, тзаімііч'їсттчман.іоиуосн.іи» коиіурсу 
і» сй'стло ердтдм Ішиїжод. плошл. Оплзяссіутіжмувач'.

<г«.і»іи-З г ірм ИII ЦДн-І-1Д "ікучс 11 т п д.-1 у і 1 з -  у < ІШК, V d 
• 28.09.201 ? (клб. Ы0). Оірніиптн всдоімву Інфсс*
можна за ідреспю; 01001, м. КИа. »y.«. Хра-цатні 
ЛсПирТамокі каиунатмпі оласисеті м. Хнснл. ж.
теа»-<)окндг*доадс«;20?.61-77.2<і? 61-V6. Часрс-----
Дапартвмтгу: гл-чт. * S.OO до 18.00, о nt- в 9,00 до 16.45.

|*< 1HJI- *-|-Л-і--« Г,р^г>./.'1Л* |«-НіЖ-ЖЛ-.ГУ1К.-Муми»Н.І»а—•«7lt-fuT-(lTbM4<‘f«MWMra «К»
СаЧ|<ДОДА*4ЦЬ-ДКІІІНООСЬКА ГАЙ UHUS МІСТІ КИЄОІДІНЗКЛОНА ЛДМІїПЗІГаиа

І и.чнинсдаин І ТЧЧ'М І
"ЯГ- І

ï L r X
£ Г "Й Ї nu. It І СІ М4. іслчвкпм JM4VI Л848-Й7|

іькісгкз -тюілопсстачсервіс-ТОвАРИСТвОЗОКМЕЖЕИОЮВІДПОВІДАЛЬІ ______ ________
ОЗИМ. И. K-.il. аул. Академ «а Им-імва, 4у*«*жЗГІ, Лртмащ.ні 4в>. і«мр^.50Є-7б-ЇОцфеи&даЙШ. « iw; анисияаж̂ ш

їм 1VH) Дікмп іаіифеа на тептиагекер-Іо. і  а-робн.цті ; та п:гро нами ідйснитн іинуДІйчлі
У ї ї  ш у  Ж і начнім л ли„л.нім тіріфаіи аніртонзса;

'етцитуїмер-Іо. t  а-роСнкціюта пзсіриинт. гослуг а цснзоа/Тасмлпстоопитаи.й і а
»---- — f »їячзі а оди ді а пзтрав іч іиачн  та Тчи та атзв-мсі

  ---- ».-.мірі«.*ті, жзжздну аоду, то аітрн на очмгу п/«и, аіникії
О:Ті>іііагхіііии>}идтясЛ0)тігжч<ііат(<о(4анісаліінв;гмд>отиІ»;іаніінта<ік<сг>»иіа-І| pavotairucM 
Есоїутієчіріиікйаісецийістаїсрніуаіііиічпипаи пр-родщИг»і öpiM iioowixirip i-tym іиінсчагн^ ,  « . .... . . . . . .
годным) дінь гчц;»Суч” к»а'агиі>'Оп«раіпигІі  3 исміктуїопнуеаний іросаи ииікзааоиіи.
-иМиаітма ааробпьапіатаа ? брааи /> 1 ЗіІ'рм.дзЗЗтзб'р» І.
-пи*итімиі1и*РмуимаЗТ.ЗЧ(і 1 їтагр-.дз т 600'рм.і.
-  аода ні 35.4 % ІЗ 3,49 гр-. Ди 7,60 одч|.
-  чм.-[.:«.лгтгі «(гиена ти »M 14 тт 1.03 трк. до 1.9« грнї
-  ілїітосонвіиіі рюачтнаиа о * рим із 0.001 im до О.ІОтрнЗ
ОАисо а iou.-4-u«є сніп- абетіоіасіііудпгисмсівае стрМіА рот ідина ичріснооі. Ц» г ім н і  на і«иС. л : »••'скр/ааі

исбеїрпсіч «іс-іиііло-тгуг Тоиуаитседн! ло'Пизадкуоіааоїкіадвс/'віпміЧінфізоаїціорзлтсжанжитгио-іемуи.іт.-мі'то
СОД. стсі(Шу?ут4"Аари1»а. аиін/іан 'І(ие.а і  п^-ручц*а«.нчII чгоЛсА-іХч і» -eu іраодии-а іігп*лк> полиці і«питсс»агміи<
трамка , мгкаод»гчіупИм*іСАі Мнсіарспд ра-п-лі-нлгораіаипу. АуПМлнри га жангго-п-мт-л«— одаг'.ткі Vipi-и 
œ.û?.20i2oO4VN»;<Jû ТОО'1іглзлосгачсалав'иасчміизиічі'иіірівидосіі>йи».візбічіі*.іоа»-./сО'».лам ро-инааси

ікгоой. иа-тзобаина й»асчб».-о табеж-оребА-о-тюботшапсмснстаа
ДиДеііартоиа-лу ткєислтіи ізн(«-.іацЯі«існіаниоо(ткчуКичч<іі и..,*« рада« тКИасым т и п  цірат-и-чал-нсірли; 

* тооіатмрдк«нмрс.іралу.«имвимі.на оігрун^сві-vіпуснсаНитмт дцги т;сира-ат«ч»му»-»ггю, п
на.сому зіатит{егиті-вті>сти/м-.йта і.л--СЧЛ ііт».іТоіі:<іг<чі.вfіі-т-сі«оді .V ішппч*у..і.пгтючн-а
ipivr"T4HW.VK йствімгати ічСчОит. т пн і розмре»

ІііОьеиуті-жо nxau-Mua

u аиіраї»лСКичиїсчіа одгжйи
Витри и -----------    .  . . . -------
оту» оеуі 1-й» 1 рмдучту rtipriu-va ч ікЛп «V 
ажу,утомумісіїііргмс-іи-у іра-аізр>у>ж 
ті ицюаку i ic (» r . 'M f , iu __________

І'ашта аітріу щи -«пут Ьа-жу
Собиртіса язелут бат уратцаама посод бату

Рсормучіоамі орибутот. уежеко. у іомучмслї
Пініоіаж іптмби на послуги
Падшсіиа додану аарпет»
ГУинМіМ тк/мрч їй

дла збсшачіїї киттоант 
бі9і*мп з &і/м-юзіиин та 
•азошриіиі -oum cv 
аЄ«тутеп»-«к4 мстТ

оіотаииг іїзчуо »одо-

. м. ої-;ОДо»»типіі І районі тііціиокік ікстЗк обліку іапрвао)енжаПІ, у тотдучнсті 
гмаїоки «агдткемм зМегм-мв «іптпаоі аиаолі

Апиметиаіит ІСвТапіш

З ав е р ш е н н я  гр о м а д сь к и х  сл уха н ь  щ одо  пр о екту  Д е тал ьн о го  
п л ан у  те р и то р іїв  м е ж ах в у л . В а с и л ь к ів с ь к а , пр о сп . 40-р іччя 

Ж о втн я у Го ло с іївсько м у районі м . К и єва
Департамент містобудування та архітектури виконавчий орган 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
(замовник)та Комунальна організація виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Інститут 
генерального плану м. Києва" (Розробник), керуючись ст.ст. 19, 21 
Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", по
становою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 555  
"Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо 
врахування громадських інтересів під час розроблення проектів 
містобудівної документації на місцевому рівні", повідомляють про 
завершення процедури громадських слухань проекту Детального 
плану території в межах вул. Васильківська, просп. 40-річчя Жовтня 
у Голосіївському районі м. Києва.

Детальний план території в межах вул. Васильківська, просп. 40-річ
чя Жовтня у Голосіївському районі м. Києва розроблявся відповідно 
до Рішення Київської міської ради від 13.11.2013 № 518/10006 "Про 
затвердження міської програми створення (оновлення) містобудівної 
документації у м. Києві"

Згідно з п. 4  постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 
N5 555 "Про затвердження Порядку проведення громадських слу
хань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення 
проектів містобудівної документації на місцевому рівні", експозицію 
матеріалів проекту ДПТ було розміщено в приміщенні Голосіївської 
державної адміністрації, м. Київ, пр-т Голосіівський, 42. Розгляд 
проекту та врахування пропозицій тривав протягом І місяця з дня 
публікації повідомлення про початок громадських слухань в газеті 
"Хрещатик" № 81 (4994) від 01 серпня 2017.

Ознайомитись зі звітом про результати розгляду та врахування 
пропозицій громадськості, юридичних та фізичних осіб, отриманих 
лід час проведення громадських слухань Детального плану території 
в межах вул. Васильківська, просп. 40-річчя Жовтня у Голосіівському 
районі м. Києва можливо на офіційних сайтах Департаменту місто
будування та архітектури http://kga.gov.ua/

Голосііесьха районне и місті Кисві державна адмнісіраш» мве намір пкрадаги п оренду можитлово 
пгшміщеі-н« яа адресою; просл. Голосі іпо.кий, ЗВ.

Заг*іилаюп;іоіііек>:4В,60<в. м.
Цільовії ю«орИл.тямі.й: імзАїчцемна пс-ипаїникмаечальмих могадіи (курси ш>аче«чв інозамлшхмов) 
Термін срі/чди: 2  роки ЗВ4 діс.
Вартість об'єкта оренди: 970 “
« . . . -------------- 107/,76 ‘

плата
  ...__ ,__і: УлравлІ

118-б.м. Ки/в^тор. 267-60-58).

(без ПДВ) 
ітустьс* ма

Баламсоуцатмувоч: Управління осяїіи Горосііисіаого раАому міста Києва (просл. Голосйважиб.

Зо той п*то оренду приймаються аа адресою: просл. Голоаїаський 42. каб. 216. Доидкову ім-рор- 
мпціюможіиі отриматиза тяігсфйнами: 28I-56-2J, 281-66-24.

Стслошен-а про .ч и ї: ияіаі-»вг.ііа-«їУ»асттгйіо6'єчти. и.о-вг.»хет,.досф«риі'9іші<і>іаДосі«нсллс4 рійєино'ю 
моїі Києві мржшмоі onuilorpExiâ. бііпачодуїщімуїц/і -  Котод-шііи* гідприємсіао Коа'/яч« іцмлап« a обалутаїїуеаіни 
кчтпс.'оі о фонду Д--т и с н и  u uaw^i-, м. К«во*родюикааяв а* ищіисоо: аул. М- :>»Фоіси«иа. 15

ОітуЛ.Сзбтт-пі». м.зтслтиілллвц«- І4Ї6')«В,К1, І пса.«», мста етімчиїїЛА»-« а»ламоюч-іііІ>іссіа<И)еюиі- |н>л- 
wuvem-r фику«.пуис-спортияті* іпіллпИ. “ чГіиікгіь вчи» спрючою-ия на сукініміїю гп лцмехапия мячь г-.и-ииі 
•юйімч спорту, ааріїсть об’єла оренди -  2 367 SG0,ОС гуп. стек» одежде с< ivam - 3  4 .  тиміваа ово «де» піата І баз 
I Щв) -  S 8S9.7S гг«, терми еро иди 2 рогн 364 »ті.

ВЦосоїдпо до рішвчч» Ки'ясьтсІ місткої роде 4U 2 1.04,261Ь N, 4'.5/1230. исвчна орвнДлй ЛЛЯТ і  беї (ПДЛ1У гри 
коригує пси » і індекс і-флпіі. U«mtiu«(iu на ір і іо  ор-нои моху іч буї и aonponuioauii пий аоріочін цпьоа:го аико- 
рисіггмі прнииіоіінй. но порелби-аютт б ііш і освтшії стаакм аііаии іМетшиїмжі рсарюгімку oiiaiuviol плоти ао мзйло 
тернт<«4ллміоі Г (Юмаде міст» Кисле.

іУспайеииіагрсгс«<дуиех>пппмв<пл«ииіаіп.грс40/<)(тьса- 10ров(хихдевпЧлагг«бг<иі4Ісгєлоиеин».Зіви«гро 
аромО! понАиїхптся за Орксю; 0222$. м. Киїа. прості. Мопоасмого. 23. Доо-янсж«о а місті КмкИ дврпенв
іщимІсТраЦя. uS. 320.0ірим4іир;оі№ппу>тфолиіик>мок!-а за гал.; $45-20-51, $46-20-71. $45‘07-49.

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація оголонг/є про намір передати п оренду 
приміщвикн Підвалу площею 213,50кв.м а будинку за адресою: м. Київ. вуя. Мсжигірсика 13/34 
літ. 6, вартість приміщення 4 109700.00 гри (без ПДВ), орендна ппатз за перший місиш, оренди • 
19790,77грн (8%, 5%), на строк 7. роки 304 дні. для розм'шзная майстерні по ромоіпу комп'ютерно*: 
техніки та складу. Балансоутримуазч -  КЛ "Керуюча компанія з  обслуговування житлового фонду 
Подільського району м. Києва*; м. Київ. пул. Хорипа.Зб, тол. 425-22-06.

Термін прийнят гя заяв про оренду • 10 робочих днів з дня публікації оголошення.
Заяви лро оренду приймають ся за адресою: м. Київ. Контрактова пл.,2. П ОДльсл.од районна в місті 
Киспі доржаина адміністрація. Дояідксва інформація за телефоном: 465-18-87.

•За'зм іст pciiiiaw m tx огодпш снь відиЬш до/ рс*к;тмодаіиа?ці>- Реклама д рукується  мокок» о р и гіпал ;

http://kga.gov.ua/


г ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
«ІНСТИТУТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ м. КИЄВА»

ЗВІТ

про результати розгляду та врахування пропозицій громадськості, юридичних, ф ізичних осіб 
під час проведення громадських слухань з 01.08.2017 по 31.08.2017 проекту Детального плану території 

в межах вул. Васильківської, просп.40-річчя Жовтня у Голосіївському районі м. Києва

КИЇВ-2017



Таблиця
розгляду та врахування пропозицій громадськості, юридичних, фізичних осіб під час проведення громадських слухань 

проекту Детального плану території (ДПТ) в межах вул. Васильківської, просп. 40-річчя Жовтня у Голосіївському районі м. Києва,

№
Автор звернення / 

адреса проживання
Суть пропозиції до проск ту детального плану 

території
Інформація щодо урахування зауважень і пропозицій 

у проекті детального плану території
1 2 3

1 гр. Якуценко Святослав 
Олександрович

У дворі між будинками за адресами 
просп. Голосіївський, 128, вул. Васильківська, 55, 
просп. Голосіївський, 130/57 знаходяться будови у 
складі великого ангару, тимчасових та капітальних 
гаражем, які займають третину площі двору. Ці 
будови потрібно прибрати та зробити внутрішню 
парковку для всіх, разом із зоною відпочинку 
(лавки та зелені насадження). Разом з тим поблизу 
вищезазначених адрес немає жодного паркінгу з 
охороною, де можна лишити авто на місяць за 
середньо київськими цінами.

Проектом Генерального плану м. Києва на перспективу 
передбачається комплексна реконструкція житлових 
кварталів застарілого житлового фонду в межах 
просп, Голосіївського та вул. Васильківської. Вказана 
ділянка між будинками за адресами 
просп. Голосіївський, 128, вул. Васильківська, 55, 
просп. Голосіївський, 130/57 передбачається на 
перспективу для розміщення «стартового» будинку 3 
підземним паркінгом, благоустроєм та озелененням 
прилеглої території при реалізації комплексної 
реконструкції житлової забудови.
Розміщення відкритої парковки та облаштування зони 
відпочинку можливе на вищезазначених ділянках. В 
перспективі передбачена реконструкція існуючих 
гаражів під наркінг з облаштуванням санітарно-захисної 
зони із зеленими насадженнями спеціального 
призначення. Земельна ділянка, на якій розміщено 
споруду ангару, знаходиться у власності і в проектних 
рішеннях ДПТ зберігається.

2 гр. Яким чуте Михайло 
Михайлович м. Київ,

На праві господарського відання у КПКОР 
«Друкар» перебувають об’єкти нерухомого майна, 
що розташовані на земельній ділянці, цільове 
призначення -  реконструкція з розширенням 
адміністративно-виробничих будівель з 
розміщенням кінотеатру та фільмосховища з 
подальшою експлуатацією та обслуговуванням по 
вул. Васильківська,3. Земельна ділянка перебуває у 
постійному користуванні.
У зв’язку з необхідністю розміщення житла для

У зв’язку з відсутністю в межах детального плану 
території вільних місць в загальноосвітніх школах та 
дитячих дошкільних закладах, нове житлове 
будівництво та збільшення кількості мешканців не 
можливе. Функціональне використання ділянки 
встановлено відповідно до існуючого цільового 
призначення території.
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соціально незахищених верств населення та 
учасників АТО, просимо врахувати наші 
інвестиційні наміри в даному ДПТ, а саме, 
віднести відповідну земельну ділянку до території 
житлової багатоповерхової забудови

3 гр, Дюжев Сергій Андрійович, 
помічник народного депутата 
Ігоря Л уценка

1) Не є достатньо обґрунтованого зміна цільового 
призначення частини території ДП «Національний 
центр О.Довженка» під житлову забудову, коли у 
Києві вкрай мало об’єктів сфери культури та 
мистецтва, громадського обслуговування 
загальноміського значення. Тут й має бути 
передбачено спорудження такого об’єкту.

Враховано
На частині території ДГІ «Національний центр 

О.Довженка» по вул. Васильківська, 1 передбачається 
будівництво громадського комплексу. Заплановано 
розміщення закладів обслуговування районного та 
загальноміського значення. Загальний об’єм закладів 
громадського обслуговування в комплексі складе 40600 
кв.м., з яких;

- торгівельні приміщення -  17500 кв.м,
- заклади громадського харчування -  5500 кв.м.
- офісні приміщення -2 8 0 0  кв.м.
- кінотеатр -  4000 кв.м.
- спортивних -  3500 кв.м.
- інше.

2) На проектному плані необхідно позначити 
(графічно) озеленені території спеціального 
призначення вздовж проси. Голосіївський, вулиць 
Васильківська, Ломоносова, Бурмистренко та 
інших, що зберігаються у відповідності до плану 
сучасного використання території.

Враховано.

4 гр. Гайдученко Олександр 
Олександрович, координатор 
ГО «Голосієво-Південь»

1) Прибрати з проектного плану території 4 секції 
житлового будівництва (багатоповерхового) на 
вул. Ломоносова поблизу тубдиспансеру, у зв'язку 
з тим що диспансер створює загрозу життю і 
здоров’ю громадян у проектному будівництві.

Відстань від будівлі тубдиспансеру до найближчого 
житлового будинку складає 51 м. Розміщення житлової 
забудови не суперечить нормативним вимогам, а саме: п. 
2.12 ДБН В.2.2-10-2001 ‘Заклади охорони здоров’я ’ ). 
Проект ДПТ був розглянутий ГОЛОВНИМ 
УПРАВЛІННЯМ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ в 
м. Києві і рекомендований до подальшого розгляду та 
затвердження (лист від 16.08.17 № 053/10762).
На надані пропозиції громадськості КО «Київгенплан»
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додатково підготовлено лист до Державної установи 
«Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. 
Ф.Г.Яновського Національної академії наук України» 
стосовно розміщення житлового будинку на ділянці по 
вул. Васильківська, 37, прилеглій до території 
Київського міського центрального 
протитуберкульозного диспансеру.

2) На перетині вулиць Ломоносова і Стельмаха 
біля буд. Стельмаха, 3 прибрати запроектований 
будинок на 10 поверхів у зв’язку з невідповідністю 
проектного рішення чинним будівельним нормам.

По вказаній адресі передбачається будівництво житлової 
забудови (в тому числі за програмою будівництва 
(придбання) доступного житла у Києві на 2010-2017 
роки) відповідно до рішення від 12.07.2012 №780/8117 
Київської міської ради. Розміщення житлового будинку 
не суперечить чинним будівельним нормам, державним 
стандартам та правилам. Проектом враховано 
розміщення на ділянці прибудинкових майданчиків та 
озеленення, згідно ДБН 360-92**.

3) В межах вулиць Васильківської, проспекту 
Голосїївського та Ужгородського провулку 
прибрати запроектоване житлове будівництво 
(багатоповерхове) 9 секцій від 14 до 25 поверхів: 6 
у зв’язку з невідповідністю проектного рішення 
чинним державним будівельним нормам ДБН 360- 
92** у частині в межах транспортних розв’язок.

Розміщення кварталу житлової та громадської забудови 
враховує нормативні відстані від червоних ліній та не 
суперечить чинним будівельним нормам, державним 
стандартам та правилам. Перспективна транспортна 
розв’язка передбачена в межах червоних ліній. 
Житлово-громадський комплекс розташований із 
нормативним відступом від червоних ліній. В перших 
поверхах будівель та стилобатній частині розміщується 
заклади громадського призначення, у підземній частині- 
паркінг.

4) По вул. Сеченова поблизу школи-інтернату №9 
прибрати запроектовані 2 секції багатоповерхових 
житлових будинки у зв’язку з тим іцо на цій 
земельній ділянці фактично розташована зелена 
зона загального користування, якою користуються 
мешканці і вихователі інтернату.

В детальному плані території передбачається 
будівництво житлової забудови для працівників 
навчальних закладів комунальної власності м.Києва по 
вул. Сеченова, 9 згідно розпорядження Київської міської 
адміністрації від 02.03.2011 №290 та листа 
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту від 
20.06.2017 №063-5890.
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5) По вул. Ломоносова поблизу буд. № 31 
прибрати запроектований багатоповерховий 
житловий будинок (24 поверхи) у зв’язку з тим, 
що дана земельна ділянка наразі використовується 
в якості паркінгу.

Земельна ділянка по вул. Ломоносова 33/43 (поблизу 
буд. № 31) знаходиться в стадії оформлення прав для 
подальшого житлового будівництва. Відповідно до п. 4.5 
ДБН Б. 1.1-14:2012 у детальному плані території 
враховані інвестиційні наміри землекористувача. 
Проектом ДПТ передбачено будівництво житлового 
будинку з підземним паркінгом згідно чинним 
будівельним нормам, державним стандартам та 
правилам. Перенесення автомобілів з існуючої 
автостоянки передбачено:
на компенсаційні м/м проектного паркінгу, та на 
автостоянки на прилеглих територій.

5 гр. Таран Вікторія Юріївна Прошу територію в районі кінотеатру Загреб, до 
гімназії № 179 та між будинками № 120 к. 2 та № 
116-а по просп. Голосіївський визначити як 
громадсько-житлову.

Проектними рішеннями передбачено комплексну 
реконструкцію кінотеатру «Загреб» з розширенням 
функції кінотеатру до соціально-культурного центру (зі 
збереженням його основного профілю) та 
функціонального призначення території, як громадської. 
Територія де розміщена будівля Управління освіти 
Голосіївського району, та басейн «Дельфін» 
передбачена, для зазначених громадських об’єктів з 
можливістю подальшої реконструкції та збереженням 
основної функції.

6 Інститут захисту рослин 
НААНУ
вх.ДМ А від 23.08.17 
№  055/10081

Просимо врахувати містобудівну ініціативу 
будівництва житлового комплексу з вбудованими 
приміщенням громадсько-комерційного 
призначення для забезпечення житлом молодих 
спеціалістів, науковців та працівників по вул. 
Васильківська, 33.

У зв’язку з відсутністю в межах детального плану 
території вільних місць в загальноосвітніх школах та 
дитячих дошкільних закладах, нове житлове 
будівництво та збільшення кількості мешканців не 
можливе. Функціональне використання ділянки 
встановлено відповідно до існуючого цільового 
призначення території.

7 гр. Чиж Анастасія Михайлівна Передбачити реконструкцію або нове будівництво 
з відселенням мешканців двоповерхового будинку 
на перетині пров. Жуковського та вул. 
Ломоносова.

Проектом Генерального плану м. Києва на перспективу 
передбачається комплексна реконструкція житлових 
кварталів застарілого житлового фонду в межах просп. 
Голосіївського та вул. Васильківської.

8 гр. Кальченко Андрій 
Микитович -  директор ТОВ

Майно, яке розташоване за адресою: пров. 
Жуковського, 16 належить ТОВ «ДРІМ ЛЕНД» на

У зв’язку з відсутністю в межах детального плану 
території вільних місць в загальноосвітніх школах та
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«ДРІМ ЛЕНД»)
С ------------------  1
вх. ДК4А від 29.08.17 
№ 055/10164

підставі договору купівлі-продажу нежитлової 
будівлі від 13.03.2007, Відповідно до Генерального 
плану м. Києва за функціональним призначенням 
зазначена територія належить до території 
житлової забудови багатоповерхової (існуючої) та 
території житлової забудови багатоповерхової 
(перспективної). Відповідно до проектного плану 
наше товариство зазначено під номером 23 (пров. 
Жуковського, 16), але не зазначено вид 
використання. У зв’язку із намірами забудови 
земельної ділянки, просимо врахувати інвестиційні 
наміри щодо реконструкції майна (будівництва) 
під житлове будівництво з об’єктам громадського 
призначення.

дитячих дошкільних закладах, нове житлове 
будівництво та збільшення кількості мешканців не 
можливе. Функціональне використання ділянки 
встановлено ВІДПОВІДНО до існуючого цільового 
призначення території.

9 гр. Луцюк Петро Ярославович -  
(Київське регіональне вище 
училище будівництва)

Зняти з розгляду проект забудови по 
вул. Маричанській, 4, оскільки відбувається 
незаконне будівництво на земельній ділянці, яка 
обліковується за закладом.

По вул. Маричанській, 4 (рішення від 12,07.2012 
№780/81 17 Київської міської ради) передбачається 
будівництво житлової забудови (в тому числі за 
програмою будівництва (придбання) доступного житла у 
Києві на 2010-2017 роки)

10 гр. Пальчикова -  Козуб Льоля 
Олександрівна -  голова Комісії 
ЖКГ при Голосіївській РДА

1) Розробити план земельно-господарського 
устрою та приєднати його до генплану.

Згідно ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального 
плану території» розробка плану земельно- 
господарського устрою в складі легального плану 
території не виконується.

2) Провести аналіз балансу території району. Враховано. В складі ДПТ приведено баланс території в 
межах проекту.

3) Провести моніторинг кількості житлової 
забудови об’єктів соціальної інфраструктури: ДНЗ, 
шкіл, поліклінік, центрів спортивного та 
культурного дозвілля, музичних шкіл.

Враховано. В складі ДПТ детально проаналізовано 
житлову забудову та об’єкти обслуговування (ДНЗ, 
школи, і т.і) (Пояснювальна записка, Том 1, Розділ 1, 
п.1.3, таблиця 1.3.1).

4) Моніторинг стану всіх магістральних 
інженерних мереж.

Моніторинг стану всіх інженерних мереж відноситься до 
компетенції експлуатуючих організацій та служб.

5) Розробити план обстеження, паспортизації 
об’єктів історичЕіого та культурного значення.

Враховано. В ДПТ нанесено існуючі пам’ятки 
культурної спадщини. Проект ДПТ був розглянутий 
Департаментом культури КМДА і рекомендований до
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подальшого розгляду, погодження і затвердження у 
встановленому законодавством порядку (лист від 
28.08.17 № 060-6450).__________________________________

6) Розробити план обстеження комунальної 
власності громади на предмет реконструкції або 
реновації.__________________________________ ____

Відповідно до ДБН Б.1.1-14:2012 Склад та зміст 
детального плану території розробка планів обстеження 
комунальної власності не передбачається._______________

7) Розробити програму збереження історичних 
об’єктів.

Враховано. В проекті ДПТ на плані існуючого 
використання та проектному плані всі об’єкти 
культурної спадщини відображені і на перспективу 
зберігаються.
Розробка проекту «Програми збереження об’єктів 
культурної спадщини» передбачено в історико- 
архітектурному опорному плані в складі проекту нового 
Генерального плану міста Києва._______________________

8) Ввести мораторій на розробку ДПТ на нову 
житлову, комерційну забудову в Голосіївському 
районі до повного забезпечення мешканців 
необхідною кількістю житла (осіб, які перебувають 
на черзі), об’єктів соціальної інфраструктури, 
оновлення магістральних інженерних мереж і т.ін.

Розробка ДПТ в м. Києві виконується відповідно до 
рішення Київської міської ради від 13.11.2013 
№ 518/10006 «Про затвердження міської програми 
створення (оновлення) містобудівної документації у м. 
Києві». Відповідно до п. З статті 24 Закону України 
«Про регулювання містобудівної діяльності», передача 
(надання) земельних ділянок із земель державної або 
комунальної власності у власність чи користування 
фізичним та юридичним особам для містобудівних 
потреб забороняється у разі відсутності плану зонування 
або затвердженого детального плану території. Тобто, 
будівництво житла, об’єктів соціальної сфери, 
інженерно-транспортної інфраструктури та ін. без 
затвердженої містобудівної документації неможливе.

9) Надати доручення відповідним структурам, 
підрозділам та установам на виконання даних 
досліджень. ______________

Питання відноситься до компетенції Київської міської 
державної адміністрації та Голосіївської районної в 
місті Києві державної адміністрації.____________________

10) Негайно призначити відповідну особу для 
зворотнього зв’язку.
Комісія ЖКГ при Голосіївській РДА проти 
забудови в Голосіївському районі взагалі!

Організаційні питання не відносяться до змісту ДПТ
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1 1 гр. Кияпіко Олег Валерійович -  
заступник голови контрольної 
комісії з благоустрою, 
підприємництва та торгівлі при 
Громадській раді Голосіївської 
РДА в м. Києві

Генеральний план населеного пункту є основним 
видом містобудівної документації на місцевому 
рівні, призначеної для обгрунтування 
довгострокової стратегії планування та забудови 
території населеного пункту. Висновком 
проведених громадських обговорень стало 
розуміння, що по об’єктах за адресами: 
вул. Васильківська, 1, нул. Сеченова, 9, 
вул. Бубнова, 4, вул, В.Дубініна, 2 була проведена 
робота з планування території з порушенням 
чинного законодавства генерального плану та 
інтересів мешканців по вул. Васильківській та 
проеп. Голосіївському. Вимагаємо відправити ДГІТ 
на доопрацювання, залучити до групи розробників 
представників Громадської ради при Голосіївській 
РДА в м. Києві.

Відповідно до п 4.1 ДБН 5.1.1-14:2012 «Склад та зміст 
детального плану території» детальний план території 
розробляється з метою:

уточнення у більш крупному масштабі положень 
генерального плану населеного пункту;

уточнення планувальної структури і 
функціонального призначення території.
Розміщення кварталу житлової та громадської забудови 
по вул.Васильківська, 1 враховує нормативні відстані від 
червоних ліній та не суперечить чинним будівельним 
нормам, державним стандартам та правилам. Площа 
ділянки житлового комплексу визначена відповідно до 
Примітки 1 п.3.8. ДБН 360-92**, а саме 12 м2 на людину. 
По Сеченова, 9 передбачається будівництво житлової 
забудови (в тому числі за програмою будівництва 
(придбання) доступного житла у Києві на 2010-2017 
роки) відповідно до рішення від 12.07.2012 №780/8117 
Київської міської ради. Розміщення житлового будинку 
не суперечить чинним будівельним нормам.
По вул. Бубнова, 4 (рішення від 12.07.2012 №780/8117 
Київської міської ради) передбачається будівництво 
житлової забудови (в тому числі за програмою 
будівництва (придбання) доступного житла у Києві на 
2010-2017 роки). Всі нормативні вимоги щодо 
розміщення забудови витримані.
В ДПТ враховано містобудівні умови та обмеження від 
25.07.2011 №8018/0/18/009-11 для проектування 
будівництва житлового будинку з вбудовано- 
прибудованими об’єктами соціально-побутового 
призначення та паркінгом на вул.Володі Дубініна, 2А у 
Голосіївському районі.

12 гр. Рудич Ігор Іванович Відхилити ДПТ як злочинний, такий, що 
суперечить інтересам мешканців, громади 
Голосіївського району та створює техногенні 
загрози для людей, території Києва в цілому, і є

Зауваження не містить конкретних пропозицій. 
Житловий будинок по просп.Голосіївський, 70 
знаходиться поза межами розробки детального плану 
території.
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продовженням злочину, що був скоєний у липні 
2017 року під час вибуху (підриву) будинку по 
просп. Голосіївському, 70, корп. 2.

13 гр. Юрченко Олександр 
Миколайович -  голова 
Громадської ради при 
Голосіївській РДА в м. Києві

Вважаю, що проект ДПТ (просп. Голосіївський -  
вул. Васильківська) є такими, що суперечить 
інтересам громади Голосіївського району.

Зауваження не містить конкретних пропозицій.

14 гр. Михалко Михайло 
Юхимович -  ГО «Спілка 
пооятунку ГОЛОСІЄВО»

Вимагаємо переглянути проект ДПТ 
(просп. Голосіївський -  вул. Васильківська) на 
території Кінокопіювальної фабрики і змінити 
цільове призначення території на «транспорт» для 
розв’язки на Голосіївській площі. Рішення про 
забудову багатоповерховими житловими 
будинками вилучити як незаконні.

В проекті ДПТ передбачено будівництво транспортної 
розв’язки в різних рівнях на Голосіївській площі в 
межах існуючих червоних ліній. Розміщення кварталу 
житлової та громадської забудови враховує нормативні 
відстані від червоних ліній та не суперечить чинним 
будівельним нормам, державним стандартам та 
правилам.

15 гр. Никончук Ірина Василівна
----------------  ■- г

1) Вважаю за доцільне вилучення питання щодо 
розширення Голосїївського проспекту з проекту 
ДПТ та розглядати окремо як загальноміське 
питання, яке має надважливе значення та несе 
загрозу існуванню та безпеці Національного 
природного парку «Голосіївський». Надати 
пропозиції інших варіантів вирішення проблеми 
транспортного сполучення не за рахунок об’єкту 
природно-заповідного фонду.

просп. Голосіївський є частиною однієї з основних 
радіальних магістралей м. Києва, по якому передбачений 
безперервний рух транспорту. Відповідно до ДБН 360- 
92** магістраль безперервного руху має мати 6 смуг 
руху проїзної частини з організацією місцевих проїздів. 
ГІри реконструкції проспекту Голосіївський в межі його 
проектних червоних ліній намічена перекладка лінії 
електропередач 110 кВ та магістральної теплотраси, які 
виносяться з території парку «Голосіївський» тим 
самим збільшують площу зелених насаджень загального 
використання за рахунок ліквідації охоронних зон 
інженерних мереж.
ДПГ враховано проект реконструкції проспекту 
Голосіївський, який розробляється ДП 
«Київдормістпроект» ПАГ «Київгенплан».
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2) Категорично заперечую проти будівництва 10- 
поверхового будинку, який за ДПТ прилягає до 
прибудинкової території житлових будинків за 
адресою вул. Стельмаха, № 3 та № 6. Ця 
запланована будівля погіршить санітарно-гігієнічні 
умови проживання (інсоляції) в вищезазначених 
існуючих будинках. Надати інсоляційний план 
(карту) прилеглої території запланованого будинку 
в Д11Т для визначення ситуації щодо природнього 
освітлення в квартирах існуючих будинків.

Оскільки не зазначена точна адреса, можливо мається на 
увазі будівництво по вул. Маричанській,4 (рішення КМР 
від 12.07.2012 №780/8117). На даній ділянці 
передбачається будівництво житлової забудови (в тому 
числі за програмою будівництва (придбання) доступного 
житла у м. Києві на 2010-2017 роки). Всі нормативні 
вимоги щодо розміщення забудови витримані.

16 ір. Корольонок Світлана 
Станіславівна

ЗО. 08.2017

ДПТ не вирішує проблему дитячих садків та 
освітніх закладів. Замість пропозицій по 
розташуванню таких закладів надаються плями для 
забудови житловими будівлями.
Пропоную в першу чергу надати рішення про 
розташування освітніх закладів для розрахунку 
згідно черги на місця в дитячих закладах по 
Голосіївському району. Ніякої житлової нової 
забудови не планувати, як такої, що погіршує 
якість ж ипя мешканців району.
Проектанти не надали об’єктивних ТЕПів по ДП'Г, 
т о м у  маємо зазначити, шо такі показники занижені 
та сфальсифіковані.

Враховано. Проектними рішеннями детального плану 
території передбачено:

в другому мікрорайоні реконструкцію 
середньої школи № 186 із збільшенням загальної 
кількості місць з 610 до 810 місць (на 200 місць);

в першому мікрорайоні реконструкцію 
дошкільного навчального закладу №439 для розміщення 
дошкільного навчального закладу на 220 місць 
об’єднаного з початковою школою на 120 місць;

в другому мікрорайоні реконструкцію 
дошкільного навчального закладу №402 для розміщення 
дошкільного навчального закладу на 160 місць 
об’єднаного з початковою школою на 120 місць і 
реконструкцію дошкільного навчального закладу №221 
для розміщення дошкільного навчального закладу на 90 
місць об’єднаного з початковою школою на 120 місць;

в другому мікрорайоні будівництво за 
адресою вул. Сєченова,9 дитячою навчального закладу 
на 45 місць.

в третьому мікрорайоні будівництво нової 
школи за рахунок дитячого дошкільного закладу №658, 
якій не працює у зв’язку з капремонтом на 300 місць

в четвертому мікрорайоні будівництво за 
адресою вул. Васильківська.! вбудованого дитячого
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навчального закладу тимчасового перебування дитини 
на 45 місць.
Площа установ освіти визначена відповідно до табл.6.1. 
ДБН 360-92**.

17 г п. Спистюк Ліна Анатоліївна

Jl.U6.4UI і----------------------------- -1
ех. КО «ІГП» від 31.08.2017 №
1459

Прошу врахувати в детальному плані території 
наміри власника земельної ділянки по 
вул. Красилівська, 5 щодо зміни функціонального 
призначення земельної ділянки на громадську 
забудову.

Враховано відповідно до наданих Містобудівних умов і 
обмежень.

18 ДП «Національний центр 
Олександра Довженка»
Вх. КО «ІГП» від 29.08.2017 № 
1447

Просимо при розробці детального плану території 
функціональне призначення земельної ділянки, яку 
займає підприємство, визначити як територію 
громадської забудови, оскільки виробництво на 
вказаній земельній ділянці не передбачається.

Враховано. Ділянка ДП «Національний центр 
Олександра Довженка» в проекті ДГІТ за 
функціональним призначенням визначена як територія 
громадської забудови.
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Заступник міського голови -  
секретар Київської міської ради

Міщенку О.Г.
Слончаку В.В.

Прошу розглянути проект рішення від 19.09.2017 
№08/231-215 8/ПР в установленому порядку.

Пихтіній О.М.

Для контролю за проходженням та тиражування.

“19” вересня 2017 
№ 08/231 — 215



УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ М ІСЬКОЇ РАДИ 
(К И ЇВ С Ь К А  М ІС Ь К А  Д Е Р Ж А В Н А  А Д М ІН ІС Т Р А Ц ІЯ )

вул. Хрещатик,36, м. Київ, 01044, тел. (044) 202 71 29, (044) 202 75 58, факс 202 76 41, e-mail:kmda@kma.gov.ua 
Контактний центр міста Києва (044) 15 51 Код ЄДРПОУ 00022527 

E-mail для електронних звернень громадян: zvernen@kma.gov.ua

Відповідно до статей 26, 29 Регламенту Київської міської ради, 
затвердженого ріш енням Київської міської ради від 07 липня 2016 року 
№  579/579, глави 3 розділу VIII Регламенту виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 08 жовтня 2013 року № 1810 за поданням 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) направляю проект рішення Київської міської ради «Про 
затвердження детального плану території в межах вул. Васильківська, просп. 
40-річчя Ж овтня».

У відповідності до пункту 3.4 глави 3 розділу VIII Регламенту 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08 жовтня 2013 
року № 1810 інформую, що відповідальним за представлення та супроводження 
проекту рішення на всіх стадіях розгляду є В. Коляденко (тел. 278-24-04).

Додатки:
- Проект рішення на -  Іарк.
- Пояснювальна записка на -  4арк.
- Додаток до рішення Київської міської ради -  1 арк.
- Проект містобудівної документації -детального плану території в межах 

вул. Васильківська, просп. 40-річчя Ж овтня
Додаткові матеріали -  ТОМ  1; ТОМ  2.

- Електронна версія зазначеного.

Київська міська рада
на №_ від

СУПРОВІДНИЙ лист

В.о.керівника апарату - 
начальник юридичного управління Л.Верес

mailto:kmda@kma.gov.ua
mailto:zvernen@kma.gov.ua

