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КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про відміну розпорядження 
Київського міського голови від 12.07.2010 № 421

Розпорядження № 45 від 23 лютого 2011 року

Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Ки�
ївського міського голови від 12.07.2010 № 421 “Про тимча�
совий розподіл обов’язків між Київським міським головою,
першим заступником голови, заступниками голови Київської

міської державної адміністрації та заступником голови Київ�
ської міської державної адміністрації — керівником апарату”.

Голова Л. Черновець ий

Про затвердження змін до складу конкурсної комісії 
по відбору проектів для фінансово"кредитної підтримки

суб’єктів господарювання в м. Києві

Розпорядження № 19 від 1 лютого 2011 року

У зв’язку зі змінами у персональному складі конкурсної комісії по відбору проектів для фінансово�кре�
дитної підтримки суб’єктів господарювання в м. Києві та з метою забезпечення належної роботи комісії:

1. Затвердити зміни до складу конкурсної комісії по від�
бору проектів для фінансово�кредитної підтримки суб’єктів
господарювання в м. Києві, затвердженого розпорядженням
Київського міського голови від 19.07.2002 № 186�МГ “Про

створення Конкурсної комісії по відбору проектів для фінан�
сово�кредитної підтримки суб’єктів господарювання в м.
Києві та затвердження її складу” (із змінами та доповнення�
ми), виклавши його в редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови — секретаря Київської міської
ради Довгого О. С.

Голова Л. Черновець ий
Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про найменування нових вулиць 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 8/5395 від 17 лютого 2011 року

Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37 Закону України “Про місцеве са�
моврядування в Україні” та враховуючи протокол засідання комісії з питань найменувань та пам’ятних зна�
ків виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) від 29 жовтня 2010 року № 1,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Найменувати нові вулиці в котеджному містечку обслу�
говуючого кооперативу “Колектив індивідуальних забудовни�
ків “Коник” Голосіївського району м. Києва: Багряна дуброва,
Квіткові луки, Золоті джерела, Клейова долина, Жуків затон.

2. Виконавчому органу Київради (Київській міській дер�
жавній адміністрації) провести організаційно�правові захо�
ди щодо виконання пункту 1 цього рішення.

3. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті
Київської міської ради “Хрещатик”.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань культури та туризму та по�
стійну комісію Київради з питань місцевого самоврядуван�
ня, регіональних, міжнародних зв’язків та інформаційної по�
літики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до пункту 2 
рішення Київської міської ради від 14.07.2005

№ 786/3361 “Про передачу громадянам у приватну 
власність земельних ділянок для будівництва 

та обслуговування житлових будинків, 
господарських будівель і споруд”

Рішення Київської міської ради № 372/5184 від 16 грудня 2010 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розпорядження Святошинської
районної у місті Києві державної адміністрації від 11.02.2010 № 127 “Про присвоєння поштової адреси
житловому будинку на 15 км Житомирського шосе, КІЗ “Чайка” та згідно із зверненням гр. Міщенко Л. А.
від 18.03.2010 Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до пункту 2 рішення Київської міської ра�
ди від 14.07.2005 № 786/3361 “Про передачу громадянам
у приватну власність земельних ділянок для будівництва та
обслуговування житлових будинків, господарських будівель
і споруд”, замінивши слова та цифри “15 км Житомирсько�
го шосе” словами та цифрами “15 км Житомирського шо�
се, вул. Чайківській, 24/1”.

2. Зобов’язати громадянку Міщенко Лідію Антонівну по�
вернути до Головного управління земельних ресурсів вико�
навчого органу Київради (Київської міської державної адмі�
ністрації) державний акт на право власності на земельну ді�
лянку від 13.11.2007 № 05�7�02735.

3. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчо�
го органу Київради (Київської міської державної адміністра�
ції) зняти з реєстрації державний акт на право власності на

земельну ділянку від 13.11.2007 № 05�7�02735 з моменту
державної реєстрації державного акта на право власності між
Київською міською радою та громадянкою Міщенко Лідією
Антонівною.

4. Громадянці Міщенко Лідії Антонівні у місячний термін
звернутися до Головного управління земельних ресурсів ви�
конавчого органу Київради (Київської міської державної ад�
міністрації) із клопотанням щодо виготовлення документа,
що посвідчує право власності на земельну ділянку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про затвердження Програми поліпшення організації 
підготовки громадян до військової служби, приписки 
до призовної дільниці, призову на строкову військову
службу та військово"патріотичного виховання молоді 

на 2011—2015 роки
Рішення Київської міської ради № 16/5403 від 17 лютого 2011 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, статті 8 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму поліпшення організації підго�
товки громадян до військової служби, приписки до призов�
ної дільниці, призову на строкову військову службу та вій�
ськово�патріотичного виховання молоді на 2011—2015 ро�
ки згідно з додатком.

2. Доручити виконавчому органу Київської міської ради
(Київській міській державній адміністрації) вишукати можли�
вості фінансування на 2011 рік Програми поліпшення орга�
нізації підготовки громадян до військової служби, припис�
ки до призовної дільниці, призову на строкову військову
службу та військово�патріотичного виховання молоді на
2011—2015 роки та врахувати її фінансування на 2012—2015
роки з урахуванням фінансових можливостей бюджету м. Ки�
єва.

3. Київському міському військовому комісаріату раз на пів�

року надавати постійній комісії Київради з питань бюджету
та соціально�економічного розвитку та виконавчому органу
Київради (Київській міській державній адміністрації) звіт про
стан виконання Програми за І півріччя та за рік до 25 ве�
ресня та до 25 березня відповідно.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань правопорядку, регламен�
ту та депутатської етики та постійну комісію Київради з пи�
тань бюджету та соціально�економічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про приватизацію земельних ділянок 
для будівництва та обслуговування житлових будинків,
господарських будівель і споруд у Печерському районі 

м. Києва

Рішення Київської міської ради № 329/5141 від 2 грудня 2010 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянам у приватну власність земельні
ділянки для будівництва та обслуговування житлових будин�
ків, господарських будівель і споруд згідно з додатком.

2. Власникам земельних ділянок:
2.1. Виконувати обов’язки власників земельних ділянок

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
2.2. У місячний термін звернутись до Головного управ�

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) із клопотання�
ми щодо організації робіт по винесенню меж земельних
ділянок в натуру (на місцевість) та виготовленню доку�
ментів, що посвідчують право власності на земельні ділян�
ки.

2.3. У разі проведення реконструкції чи нового будівниц�
тва питання оформлення дозвільної та проектно�кошторис�
ної документації вирішувати в порядку, визначеному Пра�
вилами забудови м. Києва, а питання пайової участі вирі�
шити до початку будівництва відповідно до рішення Київра�
ди від 14.05.2010 № 793/4231 “Про бюджет міста Києва на
2010 рік”.

3. Попередити власників земельних ділянок, що:
3.1. Право власності на земельні ділянки може бути при�

пинено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Зе�
мельного кодексу України.

3.2. Площі земельних ділянок будуть уточнені після вста�
новлення їхніх меж у натурі (на місцевості).

4. У додатку до розпорядження Київської міської держав�
ної адміністрації від 06.02.98 № 220 “Про передачу грома�
дянам у приватну власність земельних ділянок для обслуго�
вування жилих будинків і господарських будівель” на шіст�
надцятій сторінці у одинадцятій позиції зверху:

— у четвертій графі цифри “0,06” замінити цифрами та
словами

“1/2 від 0,06 1/2 від 0,06”;
— у шостій графі додати слова “передається у спільну

часткову власність”.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на

постійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про приватизацію земельних ділянок для будівництва 
та обслуговування житлових будинків, господарських 
будівель і споруд у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 328/5140 від 2 грудня 2010 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1 Передати громадянам у приватну власність земельні
ділянки для будівництва та обслуговування житлових будин�
ків, господарських будівель і споруд згідно з додатком.

2. Власникам земельних ділянок: ‘
2.1. Виконувати обов’язки власників земельних ділянок

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
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2.2. У місячний термін звернутися до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотаннями що�
до організації робіт по винесенню меж земельних ділянок в
натуру (на місцевість) та виготовленню державних актів на
право приватної власності на землю.

2.3. У разі необхідності проведення реконструкції чи но�
вого будівництва питання оформлення дозвільної та про�
ектно�кошторисної документації вирішувати в порядку, ви�
значеному Правилами забудови м. Києва, а питання пайо�
вої участі вирішити до початку будівництва відповідно до рі�
шення Київради від 14.05.2010 № 793/4231 “Про бюджет
міста Києва на 2010 рік.

3. Попередити власників земельних ділянок, що:
3.1. Право власності на земельні ділянки може бути при�

пинено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Зе�
мельного кодексу України.

3.2. Площі земельних ділянок будуть уточнені після вста�
новлення їхніх меж у натурі (на місцевості).

4. У зв’язку із заявами громадян та технічними помилка�
ми внести такі зміни та доповнення:

4.1. У додатку до рішення Київської міської ради від
07.07.98 № 65 “Про передачу у приватну власність земель�
них ділянок для будівництва та обслуговування житлових
будинків і господарських будівель у Солом’янському райо�
ні м. Києва” на двадцять шостій сторінці у першій позиції:

— у четвертій графі цифри “0,1” замінити цифрами та
словами: 

“40/100 від 0,1

60/100 від 0,1”;
— у сьомій графі слово “приватну” замінити словом “част�

кову”.
4.2. У додатку до рішення Київської міської ради від

18.10.2007 № 992/3825 “Про приватизацію земельних ді�
лянок для будівництва та обслуговування житлових будин�
ків, господарських будівель і споруд у Солом’янському райо�
ні м. Києва” у шостій позиції:

— у п’ятій графі слова “Фросинська Софія Леопольдівна”
замінити словами “Рибальченко Валентина Степанівна”.

4.3. У додатку до рішення Київської міської ради від
17.09.2009 № 267/2336 “Про приватизацію земельних діля�
нок для будівництва та обслуговування житлових будинків,
господарських будівель і споруд у Солом’янському районі
м. Києва” чотирнадцяту позицію вважати такою, що втра�
тила чинність.

4.4. У додатку до рішення Київської міської ради від
27.11.2003 № 221/1095 “Про приватизацію земельних діля�
нок для будівництва та обслуговування житлових будинків, гос�
подарських будівель і споруд у Солом’янському районі” сто три�
дцять п’яту позицію вважати такою, що втратила чинність.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про направлення депутатських запитів 
Київському міському голові та посадовим особам

Рішення Київської міської ради № 59/5446 від 24 лютого 2011 року

Відповідно до статей 21, 22 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, частин сьомої та вось�
мої статті 49 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 7.2 статті 7 Регламенту Ки�
ївської міської ради, затвердженого рішенням Київради від 01.07.08 № 8/8, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Направити Київському міському голові та посадовим
особам депутатські запити, внесені депутатами Київради та
підтримані на пленарному засіданні Київради 24.02.11, згід�
но з додатком.

2. Київському міському голові та посадовим особам, яким
направлено депутатський запит, надати офіційну письмову
відповідь на нього Київраді і депутатам Київради протягом
десяти днів з дня отримання запиту.

3. Взяти до відома частину четверту статті 22 Закону
України “Про статус депутатів місцевих рад”, в якій зазна�
чено, що якщо запит з об’єктивних причин не може бути роз�

глянутий у встановлений Київрадою строк, то посадова осо�
ба зобов’язана письмово повідомити про це Київраді та де�
путатові Київради, який вніс запит, і запропонувати інший
строк, який не повинен перевищувати одного місяця з дня
одержання запиту.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про затвердження міської 
комплексної цільової програми “Київ спортивний: 

на 2011—2015 роки”
Рішення Київської міської ради № 7/5394 від 17 лютого 2011 року

Відповідно до Закону України “Про фізичну культуру і спорт” від 24.12.93 № 1808�ХІІ, пункту 22 части�
ни першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання постанови Ка�
бінету Міністрів України від 11.01.06 № 1594 “Про затвердження Державної програми розвитку фізичної
культури і спорту на 2007�2011 роки”, з метою вдосконалення подальшої роботи по залученню всіх верств
населення м. Києва до активних занять фізичною культурою і спортом Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити міську комплексну цільову програму “Ки�
їв спортивний: на 2011�2015 роки” згідно з додатком.

2. Визначити Головне управління по фізичній культурі та
спорту виконавчого органу Київради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) відповідальним за реалізацію міської
комплексної цільової програми “Київ спортивний: на
2011—2015 роки”.

3. Головному управлінню по фізичній культурі та спорту
виконавчого органу Київради (Київської міської державної ад�
міністрації) та районним у м. Києві державним адміністра�
ціям забезпечити виконання міської комплексної цільової
програми “Київ спортивний: на 2011—2015 роки” в межах
загального обсягу видатків, передбачених у бюджеті міста
Києва на відповідні роки.

4. Головному управлінню по фізичній культурі та спорту ви�
конавчого органу Київради (Київської міської державної адмініс�
трації) у встановленому порядку подати до Головного управлін�
ня економіки та інвестицій виконавчого органу Київради (Київ�

ської міської державної адміністрації) інвестиційні пропозиції що�
до включення робіт, зазначених у міській комплексній цільовій
програмі “Київ спортивний: на 2011�2015 роки”, до Програми
соціально�економічного розвитку м. Києва на наступні роки.

5. Виконавчому органу Київради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) щорічно подавати Київраді звіт про хід
виконання міської програми “Київ спортивний” на
2011—2015 роки.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань сім’ї, молоді та спорту та
постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально�
економічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про передачу майна 
територіальної громади міста Києва в оренду 

на конкурсних засадах
Рішення Київської міської ради № 28/5415 від 17 лютого 2011 року

Відповідно до статей 8 та 759 Цивільного кодексу України, пункту 5 статті 60 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, статті 5 та пункту 7 статті 9 Закону України “Про оренду державного та комуналь�
ного майна”, рішення Київради від 28.09.06 № 34/91 “Про затвердження Порядку передачі майна територі�
альної громади міста Києва в оренду, Методики розрахунку орендної плати за користування майном тери�
торіальної громади міста Києва, Типового договору про оренду майна територіальної громади міста Києва”,
пункту 19 розділу V наказу Фонду державного майна України від 13.10.04 № 2149 “Про затвердження По�
рядку проведення конкурсу на право оренди державного майна”, враховуючи лист Міністерства транспорту
та зв’язку України від 17.06.10 № 5810/22/10�10, протокол засідання постійної комісії Київради з питань
власності від 18.06.10 № 54К, а також протокол № 3 засідання Координаційної ради з підготовки та прове�
дення в місті Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати комплекси будівель, споруд та обладнан�
ня, розташовані за адресами: м. Київ, Повітрофлотський
проспект, 73, Повітрофлотський проспект, 79, Повітро�
флотський проспект, 81, Повітрофлотський проспект, 86а,
Повітрофлотський проспект, 88, Повітрофлотський прос�
пект, 92, Повітрофлотський проспект, 96, Повітрофлот�
ський проспект, 96а, Повітрофлотський проспект, 96б, Ки�
ївська область, Вишгородський р�н, с. Воропаїв, які нале�
жать до комунальної власності територіальної громади 
м. Києва та перебувають на балансі комунального підпри�
ємства “Міжнародний аеропорт “Київ” (Жуляни) в оренду
ТОВ “МАСТЕР�АВІА” як переможцю конкурсу терміном на
49 років згідно з додатком 1 та встановити річну орендну
плату у розмірі 6%.

2. Головному управлінню комунальної власності м. Ки�
єва виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) забезпечити у встановле�
ному порядку та відповідно до умов конкурсу проведення
незалежної оцінки майна, що підлягає передачі в орендне
користування згідно з пунктом 1 цього рішення.

3. Затвердити проект договору оренди комплексів бу�

дівель, споруд і обладнання, що перебувають у комуналь�
ній власності територіальної громади міста Києва, відпо�
відно до якого комунальним підприємством “Міжнародний
аеропорт “Київ” (Жуляни) буде укладатися договір оренди
з ТОВ “МАСТЕР�АВІА”, згідно з додатком 2 до цього рі�
шення.

4. Доручити комунальному підприємству “Міжнародний
аеропорт “Київ” (Жуляни) після виконання пункту 2 цього
рішення укласти договір оренди з ТОВ “МАСТЕР�АВІА” в ус�
тановленому порядку.

5. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Київ�
ради від 08.07.10 № 1023/4461.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань власності та на вико�
навчий орган Київської міської ради (Київську міську дер�
жавну адміністрацію).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про направлення депутатських запитів 
Київському міському голові 

та посадовим особам

Рішення Київської міської ради № 51/5438 від 17 лютого 2011 року

Відповідно до статей 21, 22 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, частин сьомої та вось�
мої статті 49 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 7.2 статті 7 Регламенту Ки�
ївської міської ради, затвердженого рішенням Київради від 01.07.08 № 8/8, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Направити Київському міському голові та посадовим
особам депутатські запити, внесені депутатами Київради та
підтримані на пленарному засіданні Київради 17.02.11, згід�
но з додатком.

2. Київському міському голові та посадовим особам, яким
направлено депутатський запит, надати офіційну письмову
відповідь на нього Київраді і депутатам Київради протягом
десяти днів з дня отримання запиту.

3. Взяти до відома частину четверту статті 22 Закону
України “Про статус депутатів місцевих рад”, в якій зазна�
чено, що якщо запит з об’єктивних причин не може бути роз�
глянутий у встановлений Київрадою строк, то посадова осо�

ба зобов’язана письмово повідомити про це Київраді та де�
путатові Київради, який вніс запит, і запропонувати інший
строк, який не повинен перевищувати одного місяця з дня
одержання запиту.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про внесення змін 
до рішення Київради від 15.07.10 № 1273/4711 
“Про затвердження Міської цільової програми 

підготовки та проведення у місті Києві 
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року 

з футболу”

Рішення Київської міської ради № 10/5397 від 17 лютого 2011 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні” та на виконання пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.10 № 357 “Про затверджен�
ня Державної цільової програми з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіона�
ту Європи 2012 року з футболу” (зі змінами та доповненнями) Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до рішення Київради від
15.07.10 № 1273/4711 “Про затвердження Міської цільової
програми підготовки та проведення у місті Києві фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу” (із зміна�
ми та доповненнями), а саме:

1.1. Пункт 1 рішення викласти в такій редакції:
“1. Затвердити Міську цільову програму підготовки та

проведення у місті Києві фінальної частини чемпіонату Єв�
ропи 2012 року з футболу (далі — Програма), що додаєть�
ся”.

1.2. Міську цільову програму підготовки та проведення
у місті Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 ро�

ку з футболу, затверджену рішенням Київради від 15.07.10
№ 1273/4711, викласти в редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань бюджету та соціально�еко�
номічного розвитку та постійну комісію Київради з питань
сім’ї, молоді та спорту.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в секретаріаті Київради

Про затвердження Програми 
використання та охорони земель 

міста Києва на 2011"2015 роки

Рішення Київської міської ради № 32/5419 від 17 лютого 2011 року

Відповідно до статті 178 Земельного кодексу України, статей 16, 25, 44 Закону України “Про землеуст�
рій”, з метою забезпечення планування використання та охорони земельних ресурсів в місті Києві протя�
гом 2011�2015 років Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму використання та охорони земель міста Києва на 2011�2015 роки згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань земельних від�

носин, містобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова Л. Черновець ий

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради


