
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII сесія XXIII скликання

РІШЕННЯ
від 27 квітня 2001 року N 280/1257

Про межі нових адміністративних районів м. Києва та
організаційні заходи по проведенню адміністративно-

територіальної реформи
Із змінами і доповненнями, внесеними

 рішенням Київської міської ради
 від 29 листопада 2001 року N 126/1560

На виконання рішення Київської міської ради від 30.01.2001 N 162/1139 "Про адміністративно-
територіальний устрій м. Києва", на підставі ч. 5 ст. 140 Конституції України, п. 41 ч. 1 ст. 26 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 9, п. 1 ст. 11 Закону України "Про столицю України - місто-
герой Київ", відповідно до Указу Президента України від 20.11.98 "Про першочергові заходи з проведення в
Україні адміністративної реформи" Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити межі нових адміністративних районів м. Києва, визначені на плані-схемі (додаток N 1), 
описи меж нових адміністративних районів (додаток N 2) та плани зовнішніх меж нових адміністративних 
районів м. Києва (додаток N 2а).

(пункт 1 в редакції рішення Київської
 міської ради від 29.11.2001 р. N 126/1560)

2. Київському міському голові, виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації) 
до 31 грудня 2001 року здійснити відповідно до чинного законодавства організаційні заходи щодо ліквідації
та утворення органів виконавчої влади адміністративних районів м. Києва.

3. Вибори депутатів Київради та депутатів районних рад нових адміністративних районів м. Києва 
провести у терміни, встановлені Законом України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, 
селищних, міських голів", з урахуванням меж нових адміністративних районів м. Києва.

4. Утворити комісію з проведення адміністративно-територіальної реформи в м. Києві у складі згідно з 
додатком N 3.

5. Доручити комісії з проведення адміністративно-територіальної реформи в м. Києві вирішення 
організаційних питань, а саме:

- підготовку та подання на розгляд сесії Київради проектів рішень з питань проведення адміністративно-
територіальної реформи;

- підготовку та подання на розгляд Київського міського голови проектів розпоряджень, в межах його 
компетенції, з питань проведення адміністративно-територіальної реформи, ліквідації та утворення нових 
органів виконавчої влади районів м. Києва в установленому законом порядку;

- підготовку пропозицій щодо вирішення інших питань адміністративно-територіальної реформи в м. 
Києві.

6. Комісії з проведення адміністративно-територіальної реформи в м. Києві звіт про проведену роботу 
подати на розгляд сесії Київради в січні 2002 року.

7. Постійним комісіям Київради, виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації)
при підготовці проекту бюджету м. Києва на 2002 рік врахувати новий адміністративно-територіальний 
устрій районів м. Києва, затверджений рішенням Київради від 30.01.2001 N 162/1139 "Про адміністративно-
територіальний устрій м. Києва" та цим рішенням.

8. Дане рішення Київради опублікувати в засобах масової інформації.
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Київського міського голову.

 
Міський голова О. Омельченко 



 

Додаток N 1
до рішення Київради

від 27 квітня 2001 р. N 280/1257 

 

 
Заступник міського голови -

секретар Київради 
 

В. Яловий 

 

Додаток N 2



 до рішення Київради
 від 27 квітня 2001 р. N 280/1257 

ОПИСИ
 меж нових адміністративних районів м. Києва

Опис меж адміністративних районів м. Києва виконаний по плану-схемі розташування адміністративних 
районів м. Києва, що була прийнята за основу рішенням Київради від 30.01.2001 р. N 162/1139 і має 
розглядатися разом з вказаною план-схемою.

Точне місце проходження меж нових адміністративних районів, а також опис їх має бути визначений в 
спеціальному проекті, що має розроблятися на топооснові М 1:2000 та розраховуватись в геодезичних 
координатах. Після погодження зазначеного проекту межі адмінрайонів мають бути нанесені на черговий 
план міста у встановленому порядку.

При складанні опису меж прийняті такі загальні положення:
- при зазначенні проходження межі по тій чи іншій вулиці, провулку, проїзду мається на увазі, що межа 

проходить по осі проїжджої частини вулиці (крім випадків, коли вказується конкретне місце проходження);
- при зазначенні проходження межі по залізниці мається на увазі, що конкретне місце проходження межі

буде встановлено на топоплані М 1:2000;
- при фіксації межі по акваторії р. Дніпро мається на увазі, що межа проходить по фарватеру ріки.
За межу міста в описі прийнята діюча межа м. Києва, розроблена і зафіксована у встановленому 

порядку інститутом УкрДІІГіс у 1992 р. з відповідними уточненнями, що були встановлені останнім часом.
Опис меж нових адмінрайонів представлений в алфавітному порядку.
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН: від Кільцевої дороги по північно-західній межі гаража в районі вул. Крейсера 

"Аврора"; вул. Ю. Смолича, вул. Московська; пров. Московський; межа забудови сел. Жуляни; вул. 
Трутенка; західна межа будівництва території механічного заводу; межа території автобази N 1; вул. 
Кайсарова; вул. Кіровоградська; межа Байкового кладовища (включно); по залізниці до вул. Байкової; вул. 
Байкова; по р. Либідь; до вул. І. Еренбурга; північно-східна межа залізниці; по вул. Л. Толстого; по вул. Вел.
Васильківській (вул. Червоноармійська), Либідська площа, бул. Дружби Народів, залізниця, фарватер р. 
Дніпро, межа м. Києва до Кільцевої дороги.

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН: Залізничний міст; смуга залізниці напрямку Київ - Ніжин; східна та південна 
межа міста; акваторія р. Дніпро.

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН: міська смуга; Броварський проспект; межа лісового масиву Дніпровського 
лісництва і території ДВРЗ; вул. Ак. Бутлерова; вул. Віскозна; пров. Червоногвардійський; пров. 
Карельський; просп. Ю. Гагаріна; вул. Червоногвардійська; вул. Братиславська; вул. Миропільська; вул. 
Курнатовського; південно-східна межа мікрорайону Куликове поле; вул. С. Стальського; вул. 
Братиславська; просп. Генерала Ватутіна; Московський міст; акваторія (фарватер) р. Дніпро.

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН: Московський міст; просп. Генерала Ватутіна; вул. Братиславська; вул. С. 
Стальського; південно-східна межа мікрорайону Куликове поле; вул. Курнатовського, вул. Миропільська; 
вул. Червоногвардійська; просп. Ю. Гагаріна; пров. Карельський; пров. Червоногвардійський; вул. Віскозна;
вул. Ак. Бутлерова; межа території ДВРЗ; межа лісового масиву Дніпровського лісництва і території ВО 
"Хімволокно"; Броварський проспект; східна межа міста; смуга залізниці напрямку Київ - Ніжин; 
Залізничний міст; акваторія (фарватер) р. Дніпро.

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН: вул. Заводська; вул. Новокостянтинівська; просп. Червоних козаків; вул. 
Фрунзе; вул. Вишгородська; Мінський просп.; ділянка кільцевої дороги, що будується (включно); 
Гостомельське шосе; міська смуга; акваторія (фарватер) р. Дніпро; Петрівський міст; по залізниці до 
платформи Оболонь; від платформи Оболонь на південь до вул. Електриків; по вул. Електриків до вул. 
Заводської.

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН: залізничний міст; по залізниці до перетину з бул. Дружби народів; бул. Дружби 
Народів; Либідська площа, вул. Вел. Васильківська (вул. Червоноармійська), вул. Хрещатик (східна 
частина виключно Бессарабський ринок, майдан Незалежності та Європейська площа); Володимирський 
узвіз; по схилу до Паркової алеї; по Парковій алеї, яка веде до Паркового пішохідного мосту; Парковий 
міст; акваторія р. Дніпро.

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН: вул. Заводська; вул. Новокостянтинівська, просп. Червоних козаків; вул. 
Фрунзе; вул. Вишгородська; Мінський просп.; ділянка кільцевої дороги, що будується; вул. Міська; вул. 
Стеценка; смуга залізниці на ділянці від вул. Стеценка до вул. Сирецької; вул. Сирецька; вул. Ольжича; 
межа між існуючими ГБК; комунальна зона на території Сирецького звалища будівельного сміття, 
виключаючи не діючу сміттєперевантажувальну станцію; пров. Фруктовий; вул. Тагільська; вздовж межі 
садибної забудови; проїзд по переходу вул. Бакинської у вул. Петропавліську; внутрішньоквартальний 
проїзд до вул. О. Теліги; вул. О. Теліги; по лотку дренажної системи; північна межа Кирилівського 



кладовища; по тальвегу відрога Реп'яхового яру; вул. Врублевський узвіз; по схилах вздовж вул. Фрунзе; 
від пров. Мильного - вздовж західного схилу Юрківського кар'єру; від вул. Нижньоюрківської по підошві 
гори Юрковиці; вул. Верхній Вал; по підошві Старокиївської гори та її відрогах; перетинаючи Андріївський 
узвіз - по алеї вздовж підошви Андріївської гори; траса фунікулера; Володимирський узвіз; по схилу до 
Паркової алеї; по Парковій алеї, яка веде до Паркового пішохідного мосту; пішохідний міст; акваторія р. 
Дніпро; Петрівський міст; по залізниці до платформи Оболонь; від платформи Оболонь на південь до вул. 
Електриків; по вул. Електриків до вул. Заводської.

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН: Гостомельське шосе; вул. Міська; вул. Стеценка; вул. Туполєва; просп. 
Перемоги; на ділянці залізниці від просп. Перемоги до ст. Київ-Волинський; смуга залізниці напрямку Київ -
Фастів; міська смуга.

На території району розташовано селище міського типу Коцюбинське, територія якого відноситься до 
Києво-Святошинського району Київської області; межа смт Коцюбинське по діючій міській смузі м. Києва 
між забудованою територією селища і лісом Святошинського ЛПГ.

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН: смуга залізниці напрямку Київ - Фастів від Кільцевої дороги до ст. Київ-
Волинський; західна смуга залізниці на ділянці Київ-Волинський - Борщагівка - Рубежівський до перетину з 
просп. Перемоги; просп. Перемоги; пров. Політехнічний; вздовж північної ділянки залізниці, включаючи 
Привокзальну площу до вул. І. Еренбурга; по р. Либідь до вул. Байкової; вул. Байкова; межа Байкового 
кладовища; вул. Кіровоградська; вул. Кайсарова; межа території автобази N 1; межа території механічного 
заводу; вул. Трутенка; межа забудови сел. Жуляни; пров. Московський; вул. Московська; вул. Ю. Смолича; 
північно-західна межа гаража по вул. Крейсера "Аврора" до Кільцевої дороги; міська смуга.

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН: Володимирський узвіз; вул. Хрещатик (східна частина, включаючи 
Європейську площу, майдан Незалежності, Бессарабський ринок); вул. Велика Васильківська; вул. Л. 
Толстого; вздовж північно-східної смуги залізниці, включаючи Привокзальну площу; пров. Політехнічний; 
просп. Перемоги; вул. Туполєва; вул. Стеценка; смуга залізниці на ділянці від вул. Щусєва до вул. 
Сирецької; вул. Сирецька; вул. Ольжича; межа між існуючими ГБК; комунальна зона на території 
Сирецького звалища будівельного сміття, включаючи недіючу сміттєперевантажувальну станцію; західна 
межа індивідуальної житлової забудови вздовж пров. Фруктовий; вул. Тагільська; вздовж південно-західної 
межі садибної забудови; проїзд до переходу вул. Бакинської у вул. Петропавлівську; внутрішньо-
квартальний проїзд до вул. О. Теліги; вул. О. Теліги; по лотку дренажної системи; північна межа 
Кирилівського кладовища; по тальвегу відрога Реп'яхового яру; вул. Врублевський узвіз; по схилах вздовж 
вул. Фрунзе; від пров. Мильного - вздовж західного схилу Юрківського кар'єру; від вул. Нижньоюрківської - 
по підошві гори Юрковиці; вул. Верхній Вал; по підошві Старокиївської гори та її відрогах; перетинаючи 
Андріївський узвіз - по алеї вздовж підошви Андріївської гори; траса фунікулеру.

  

Заступник Київського
 міського голови - секретар Київради

 
 

В. Яловий

(додаток 2 в редакції рішення Київської
 міської ради від 29.11.2001 р. N 126/1560)

 

Додаток N 3
до рішення Київради

від 27 квітня 2001 р. N 280/1257 

Склад
комісії з проведення адміністративно-територіальної реформи в

м. Києві
Омельченко О. О., Київський міський голова, голова комісії;
Яловий В. Б., заступник міського голови - секретар Київради, заступник голови комісії;
Члени комісії:
Світличний П. М., керуючий справами Київради, депутат Київради;
Білич В. О., голова постійної комісії Київради;
Легеза М. А., заступник голови постійної комісії Київради;
Присяжнюк В. К., голова постійної комісії Київради;
Слободян В. Д., голова постійної комісії Київради;



Головач В. В., депутат Київради;
Грабар М. Ф., депутат Київради;
Борисов В. Д., депутат Київради;
Пашковський С. Г., депутат Київради;
Петік О. В., депутат Київради;
Падалка В. М., заступник голови Київської міськдержадміністрації;
Ромашко В. І., заступник голови Київської міськдержадміністрації;
Ярема Т. В., завідувач юридичного відділу секретаріату Київради;
Бабіч А. О., керівник юридичної служби Київської міськдержадміністрації;
Мужилко О. О., завідувач відділу місцевого самоврядування секретаріату Київради, секретар комісії.

 
Заступник міського голови -
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