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КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про визнання такими, що втратили чинність, 
деяких розпоряджень Київського міського голови

Розпорядження № 63 від 1 квітня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Закону України “Про столицю Укра�
їни — місто�герой Київ” та з метою приведення нормативно�правових актів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) до вимог чинного законодавства:

1. Визнати такими, що втратили чинність:
— розпорядження Київського міського голови від

15.12.2003 № 365 “Про затвердження Положення про Ко�
легію виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації)”;

— розпорядження Київського міського голови від
17.11.2004 № 287 “Про затвердження нового складу Колегії
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)”;

— розпорядження Київського міського голови від

12.07.2005 № 189 “Про зміни у складі Колегії виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації)”;

— розпорядження Київського міського голови від
14.10.2005 № 313 “Про зміни у складі Колегії виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації)”;

— розпорядження Київського міського голови від
01.11.2005 № 324 “Про зміни у складі Колегії виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації)”;

— розпорядження Київського міського голови від
01.04.2008 № 106 “Про зміни у складі Колегії виконавчого ор�

гану Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації)”;

— розпорядження Київського міського голови від 27.08.2009
№ 465 “Про зміни у складі Колегії виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”;

— розпорядження Київського міського голови від
20.07.2010 № 457 “Про зміни у складі Колегії виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації)”.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступника голови Київської міської державної адмініс�
трації Пузанова О. Г.

Голова Л. Черновець ий

Про порядок денний пленарного засідання 
III сесії Київради VI скликання 09.07.09

Рішення Київської міської ради № 755/1811 від 9 липня 2009 року

Враховуючи подання постійних комісій Київської міської ради, Погоджувальної ради голів депутатських
фракцій, Президії Київради Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести до порядку денного пленарного засідання ІІІ се�
сії Київради VI скликання 09.07.09 наступні питання:

1. Про направлення депутатських запитів Київському
міському голові та посадовим особам.

2. Інформація першого заступника голови Київської місь�
кої державної адміністрації Кільчицької І. Р. щодо ситуації
в галузі охорони здоров’я м. Києва.

3. Про затвердження звіту про виконання міського бю�
джету м. Києва за 2008 рік.

4. Про затвердження звіту про виконання Програми со�
ціально�економічного та культурного розвитку м. Києва за
2008 рік.

5. Про внесення змін до рішення Київради від 06.03.09
№ 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009 рік”.

6. Про звільнення гр. Коваленка В. А. від сплати пайо�
вої участі (внеску) у створенні соціальної та інженерно�
транспортної інфраструктури м. Києва.

7. Про звільнення гр. Загребельного М. М. та гр. Загре�
бельної Т. І. від сплати пайової участі (внеску) у створенні со�
ціальної та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва.

8. Про звільнення гр. Кучери Г. М. від сплати пайової
участі (внеску) у створенні соціальної та інженерно�транс�
портної інфраструктури м. Києва.

9. Про звільнення гр. Білодуб О. П. від сплати пайової
участі (внеску) у створенні соціальної та інженерно�транс�
портної інфраструктури м. Києва.

10. Про звільнення гр. Боцюн Н. Ф. від сплати пайової
участі (внеску) у створенні соціальної та інженерно�транс�
портної інфраструктури м. Києва.

11. Про звільнення гр. Сотникова О. Д. від сплати па�
йової участі (внеску) у створенні соціальної та інженерно�
транспортної інфраструктури м. Києва.

12. Про вшанування пам’яті видатних українських діячів.
13. Про звільнення підприємств житлово�комунального

господарства міста Києва від сплати державного мита.
14. Про графік погашення заборгованості Київської місь�

кої державної адміністрації різниці між затвердженим/по�
годженим розміром тарифів на послуги з водопостачання
та водовідведення та економічно обґрунтованими витрата�
ми на їх виробництво перед ВАТ “АК “Київводоканал” з місь�
кого бюджету м. Києва на 2009 рік.

15. Про затвердження Порядку розрахунків, обліку та
відшкодування різниці в тарифах підприємствам — вироб�
никам послуг тепло�, водопостачання та водовідведення у
випадку невідповідності фактичної вартості теплової енер�
гії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам
для населення, затвердженим (погодженим) органами дер�
жавної влади чи органами місцевого самоврядування.

16. Про затвердження Положення про конкурсну комі�
сію при управлінні у справах жінок, інвалідів, ветеранів вій�
ни та праці виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) з відбору міських
благодійних та громадських організацій для фінансової під�
тримки з бюджету м. Києва та умови його проведення.

17. Про затвердження Міської комплексної програми
протидії зловживанню алкоголем та розповсюдженням нар�
котиків у місті Києві на 2009�2013 роки.

18. Про заборону продажу алкогольних, слабоалкоголь�
них напоїв, пива та тютюнових виробів, розміщення ком�
п’ютерних та Інтернет клубів на території закладів охорони
здоров’я комунальної власності міста Києва.

19. Про реорганізацію державного комунального під�
приємства “Інженерний центр експертизи та сертифікацій”.

20. Про встановлення розміру статутного фонду кому�
нального підприємства “Київпастранс”.

21. Про внесення змін до рішення Київради від 15.03.07
№ 260/921 “Про затвердження Умов організації та прове�
дення конкурсу на перевезення пасажирів на міських авто�
бусних маршрутах загального користування у м. Києві”.

22. Про внесення змін до рішення Київради від
19.02.2009 № 67/1122 “Про питання оренди об’єктів пра�
ва власності територіальної громади міста Києва”.

23. Про Програму забезпечення безпеки туристів і екс�
курсантів у м. Києві до 2015 року.

24. Про поліпшення умов прийому громадян в управлін�
нях Пенсійного фонду України в районах міста Києва.

25. Про виділення коштів КП “Київська міська стомато�
логічна поліклініка”.

26. Інформація про стан ліфтового господарства в 
м. Києві.

27. Про призначення членів кваліфікаційної комісії суд�
дів адміністративних судів України.

28. Про надання дозволу на списання автотранспортних
засобів, які належать до комунальної власності територіаль�
ної громади міста Києва (2 проекти).

29. Про надання дозволу секретаріату Київради на спи�
сання та безоплатну передачу основних засобів та мало�
цінних швидкозношувальних предметів.

30. Про розгляд протесту заступника прокурора міста Ки�
єва на п. 2 додатка 4 до рішення Київради від 08.02.07
№ 62/723.

31. Про надання дозволу комунальному об’єднанню “Ки�
ївкіно” на списання основних засобів, які належать до ко�
мунальної власності територіальної громади міста Києва.

32. Про зарахування до комунальної власності терито�
ріальної громади міста Києва закінченого будівництвом 
об’єкта комунального призначення.

33. Про передачу в оренду нежилих приміщень будин�
ку № 10 літ. А на вул. Хрещатик Окружному адміністратив�
ному суду міста Києва.

34. Про передачу у позичку Головному Управлінню Мі�
ністерства Внутрішніх Справ України в місті Києві автотранс�
портного засобу.

35. Про внесення змін до рішення Київради від 21.05.09.
№ 471/1527 “Про питання відтворення церкви Святої Ка�
терини на території Державного історико�меморіального
Лук’янівського заповідника”.

36. Про надання згоди на прийняття до комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва будинку по 
вул. Верхній Вал, 62� В.

37. Про внесення змін до рішення Київради від 27.12.01
№ 208/1642 “Про формування комунальної власності тери�
торіальних громад районів міста Києва”.

38. Про внесення змін до рішення Київради від 08.02.07

№ 62/723 “Про Програму приватизації комунального май�
на територіальної громади міста Києва на 2007�2010 роки”.

39. Про питання оренди об’єктів права комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва.

40. Про затвердження детального плану території райо�
ну “Пуща�Водиця” в Оболонському районі м. Києва.

41. Про внесення змін до рішення Київської міської ра�
ди від 27.01.2005 № 102/2678 “Про оформлення Київсько�
му міському пологовому будинку № 4 права постійного ко�
ристування земельною ділянкою для обслуговування та екс�
плуатації пологового будинку на просп. Героїв Сталінгра�
да, 16 в Оболонському районі м. Києва” (А 13191).

42. Про внесення змін до рішення Київської міської ра�
ди від 27.12.2007 № 1580/4413 “Про продаж земельної ді�
лянки відкритому акціонерному товариству “АТП�1” для екс�
плуатації та обслуговування комплексу будівель і споруд на
вул. Промисловій, 1 у Голосіївському районі м. Києва”.

43. Про внесення змін до рішення Київської міської ра�
ди від 23.12.2004 № 1007/2417 “Про передачу земельних
ділянок та продаж земельної ділянки спільному українсько�
угорському підприємству у формі товариства з обмеженою
відповідальністю “Будапешт, ЛТД” для експлуатації та об�
слуговування нежитлової будівлі на вул. Леонтовича, 3 у
Шевченківському районі м. Києва” та договору оренди зе�
мельної ділянки від 29.06.2005 № 91�6�00452” (А 14326).

44. Про внесення змін до рішення Київської міської ра�
ди від 28.08.2008 № 115/115 “Про поновлення договору
оренди земельної ділянки від 16.08.2007 № 78�6�00456
та продаж цієї земельної ділянки товариству з обмеже�
ною відповідальністю “ЛІНКОРН” для будівництва, екс�
плуатації та обслуговування торговельно�офісного цен�
тру на просп. Московському, 28�а в Оболонському райо�
ні м. Києва” (Є 0944).

45. Про внесення змін до рішення Київської міської ради
від 24.11.2005 № 433/2894 “Про передачу земельної ділян�
ки товариству з обмеженою відповідальністю “ГРАДБУД�1”
для будівництва житлових будинків з вбудованими торго�
вельно�офісними приміщеннями на вул. Богатирській, 6 
в Оболонському районі м. Києва”.

46. Про внесення змін до рішення Київської міської ра�
ди від 21.12.2006 № 398/455 “Про передачу відкритому ак�
ціонерному товариству “Автомобільна компанія “Укртранс”
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування ав�
тостоянки на вул. Червонопрапорній, 237�б у Голосіївсько�
му районі м. Києва” (А 15371).

47. Про передачу громадянам у приватну власність зе�
мельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуго�
вування житлових будинків, господарських будівель і спо�
руд у Голосіївському районі (35 проектів) (1�А 15202) 
(2�А 15212) (3�А 15203) (4�А 15221) (5�А 15204) (6�А 15223)
(7�А 15216) (8�А 15205) (9�А 15213) (10�А 15206) 
(11�А 15218) (12�А 15207) (13�А 15215) (14�А 15208) 
(15�А 15217) (16�А 15209) (17�А 15220) (18�А 15210) 
(19�А 15224) (20�А 15214) (21�А 15211) (22�А 15222) 
(23�А 15219) (24�А 15170) (25�А 15172) (26�А 15177) 
(27�А 15199) (28�А 15167) (29�А 14477) (30�А 15080) 
(31�А 15081) (32�А 15082) (33�А 13678) (34�А 15072) 
(35�А 12491).

48. Про передачу громадянам у приватну власність зе�
мельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуго�
вування житлових будинків, господарських будівель і спо�
руд у Святошинському районі (36 проектів) (1�А 15115) 
(2�А 15107) (3�А 15130) (4�А 15124) (5�А 15129) (6�А 15126)
(7�А 15111) (8�А 15123) (9�А 15105) (10�А 15102) 
(11�А 15133) (12�А 15120) (13�А 15116) (14�А 15110) 
(15�А 15109) (16�А 15118) (17�А 15122) (18�А 15103) 

(19�А 15104) (20�А 15114) (21�А 15132) (22�А 15112) 
(23�А 15108) (24�А 15121) (25�А 15131) (26�А 15117) 
(27�А 15128) (28�А 15134) (29�А 15106) (30�А 15125) 
(31�А 15127) (32�А 15113) (33�А 15119) (34�А 11641) 
(35�А 9768) (36�А 8408).

49. Про передачу громадянам у приватну власність зе�
мельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуго�
вування житлових будинків, господарських будівель і спо�
руд у Оболонському районі (33 проекти) (1�А 15200) 
(2�А 15185) (3�А 15169) (4�А 15187) (5�А 15193) (6�А 15182)
(7�А 15178) (8�А 15196) (9�А 15194) (10�А 15183) 
(11�А 15192) (12�А 15175) (13�А 15168) (14�15184)
(15�А 15197)(16�А 15171) (17�А 15189)(18�А 15181) 
(19�А 15188) (20�А 15173) (21�А 15195) (22�А 15174) 
(23�А 15179) (24�А 15190) (25�А 15191) (26�А 15176) 
(27�А 15198) (28�А 15165) (29�А 15180) (30�А 15166) 
(31�А 15186) (32�А 11764) (33�А 14250).

50. Про передачу громадянам Солов’ю Ігорю Михайло�
вичу та Солов’ю Едуарду Михайловичу земельної ділянки
для ведення індивідуального садівництва на вул. Крутогір�
ній, 52/3 у Солом’янському районі (А 11801).

51. Про передачу громадянину Савицькому Валентину
Вікторовичу у приватну власність земельної ділянки для ве�
дення індивідуального садівництва на вул. Тихій, 19 у Пе�
черському районі (А 13413).

52. Про передачу громадянам у приватну власність зе�
мельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуго�
вування житлових будинків, господарських будівель і спо�
руд у Голосіївському районі (7 проектів) (1�А 15343) 
(2�А 15350) (3�А 15352) (4�А 15357) (5�А 15345) (6�А 15347)
(7�А 15342).

53. Про передачу громадянину Швецю Антону Григоро�
вичу у приватну власність земельної ділянки для ведення
індивідуального садівництва на вул. Кінцевій, 5 у Солом’ян�
ському районі (А 15039).

54. Про передачу громадянам у приватну власність зе�
мельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуго�
вування житлових будинків, господарських будівель і спо�
руд у Дарницькому районі (21 проект) (1�А А 15354) 
(2�А 15351) (3�А 15344) (4�А 15348) (5�А 15349) (6�А 15356)
(7�А 15361) (8�А 15364) (9�А 15353) (10�А 15360) 
(11�А 15362) (12�А 15365) (13�А 15363) (14�А 15346) 
(15�А 15358) (16�А 15366) (17�А 15367) (18�А 15369) 
(19�А 15368) (20�А 15359) (21�А 15355).

55. Про передачу громадянам у приватну власність зе�
мельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуго�
вування житлових будинків, господарських будівель і спо�
руд у Деснянському районі (1 проект) (1�А 13525).

56. Про передачу громадянам у приватну власність зе�
мельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуго�
вування житлових будинків, господарських будівель і спо�
руд у Деснянському районі (7 проектів) (1�А 14463) 
(2�А 15335) (3�А 13099) (4�А 15333) (5�А 15334) (6�А 13476)
(7�А 15341).

57. Про передачу земельної ділянки громадянці Тюрмен�
ко Тамарі Іванівні для ведення індивідуального садівництва на
вул. Червонофлотській, 43�б в Оболонському районі (А 8536).

58. Про передачу громадянці Шкурат Оксані Ігорівні у
приватну власність земельної ділянки для ведення індиві�
дуального садівництва на вул. Кірова, 16�б у Деснянсько�
му районі (А 10954).

59. Про передачу громадянам у приватну власність зе�
мельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуго�
вування житлових будинків, господарських будівель і спо�
руд у Дарницькому районі (3 проекти) (1�А 10364) 
(2�А 10365) (3�А 10830).
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60. Про передачу громадянам у приватну власність зе�
мельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуго�
вування житлових будинків, господарських будівель і спо�
руд у Подільському районі (1 проект) (1�А 8116).

61. Про передачу громадянам у приватну власність зе�
мельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуго�
вування житлових будинків, господарських будівель і спо�
руд у Солом’янському районі (1 проект) (1�А 11462).

62. Про передачу громадянці Дроботун Євгенії Петрівні
у приватну власність земельної ділянки для ведення інди�
відуального садівництва на вул. Кутузова, 19 г у Деснян�
ському районі (А 8617).

63. Про передачу громадянину Петрику Олексію Олек�
сійовичу у приватну власність земельної ділянки для ве�
дення індивідуального садівництва на вул. Білицькій, 8�а у
Подільському районі (А 11501).

64. Про передачу громадянам у приватну власність зе�
мельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуго�
вування житлових будинків, господарських будівель і спо�
руд у Шевченківському районі (1 проект) (1�А 15083).

65. Про передачу громадянці Безпалько Олені Вікторів�
ні, члену садівничого товариства “Сонячний” Дарницького
району м. Києва, у приватну власність земельної ділянки
для ведення колективного садівництва на вул. 60�ій Садо�
вій, діл. 154 у Дарницькому районі (А 9251).

66. Про передачу громадянину Масленнікову Валерію
Михайловичу, члену садового товариства “Оболонь”, у при�
ватну власність земельної ділянки для ведення колектив�
ного садівництва на вул. 12�ій Садовій, діл. 3 в Оболонсько�
му районі (А 4858).

67. Про передачу громадянам у приватну власність зе�
мельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуго�
вування житлових будинків, господарських будівель і спо�
руд у Дніпровському районі (1 проект) (1�А 14401).

68. Про передачу громадянам у приватну власність зе�
мельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуго�
вування житлових будинків, господарських будівель і спо�
руд у Дарницькому районі (1 проект) (1�А 6177).

69. Про передачу земельної ділянки та продаж цієї зе�
мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальніс�
тю “Монолітінвест” для реконструкції, експлуатації та об�
слуговування адміністративно�офісного будинку на вул.
Лєскова, 5 (літера “А”) у Печерському районі м. Києва 
(Є 0714).

70. Про передачу земельної ділянки та продаж цієї зе�
мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
“БУДІВЕЛЬНИЙ СОЮЗ “МОНОЛІТ” для будівництва, екс�
плуатації та обслуговування адміністративно�офісного ком�
плексу з об’єктами розважального призначення, вбудова�
ними та прибудованими приміщеннями господарського
призначення, з надземним та підземним паркінгом зі зне�
сенням існуючих будівель на вул. Дегтярівській, 17�19 
у Шевченківському районі м. Києва (Є 0842).

71. Про поновлення договору оренди земельної ділян�
ки від 05.12.2005 № 78�6�00333 та продаж земельної ді�
лянки товариству з обмеженою відповідальністю “МТІ” для
реконструкції виробничих будівель і споруд під адміністра�
тивно�складський комплекс з подальшою його експлуата�
цією та обслуговуванням на вул. Луговій, 20 в Оболонсько�
му районі м. Києва (Є 0499).

72. Про поновлення договору оренди земельної ділян�
ки № 85�6�00181 від 22.02.2005 та продаж земельної ді�
лянки товариству з обмеженою відповідальністю “Компа�
нія “ДЖЕРЕЛО НАДІЙ” для будівництва громадського цен�
тру з паркінгом па вул. Боричів Тік, 20 у Подільському райо�
ні м. Києва (Є 0095)

73. Про передачу акціонерному товариству холдинговій
компанії “Київміськбуд” земельних ділянок для будівниц�
тва жилих будинків та об’єктів соціально�побутового при�
значення, комплексного благоустрою території для суспіль�
них потреб у 2�му мікрорайоні житлового масиву Позняки
у Дарницькому районі (Д 4003).

74. Про передачу приватному підприємству “Хорс�Т” зе�
мельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуго�
вування комплексної автомийки та шиномонтажу па просп.
Броварському у Дніпровському районі (А 8155).

75. Про надання комунальному підприємству капіталь�
ного будівництва, реконструкції та інвестицій “Голосіїво�
будінвест” земельної ділянки для будівництва житлового
комплексу з об’єктами громадського призначення на просп.
40�річчя Жовтня, 114 у Голосіївському районі (Д 0723).

76. Про передачу товариству з обмеженою відповідаль�
ністю “Компанія “СВІТ” земельної ділянки для будівництва,
експлуатації та обслуговування житлово�офісного комплек�
су з вбудовано�прибудованими приміщеннями, об’єктами
громадського призначення, підземною та наземними авто�
стоянками на вул. Бориспільській, 7 у Дарницькому райо�
ні м. Києва (Д3590).

77. Про передачу товариству з обмеженою відповідаль�
ністю “Аспра” земельної ділянки для будівництва, експлу�
атації та обслуговування готельно�офісного комплексу з
приміщеннями багатофункціонального призначення, СТО,
мийкою, автосалоном, наземною та підземною автостоян�
ками на просп. Миколи Бажана у Дарницькому районі 
(Д 3617).

78. Про передачу суб’єкту підприємницької діяльності —
фізичній особі Іванченку Миколі Петровичу земельної ділян�
ки для експлуатації та обслуговування торговельно�сервіс�
ного комплексу “Леон” на вул. Комбінатній, 6 у Дніпровсько�
му районі (№ 5384).

79. Про передачу товариству з обмеженою відповідаль�
ністю “СОПРАНО�ДАБЛ�БЕЙС” земельних ділянок для бу�
дівництва, експлуатації та обслуговування логістичного ком�
плексу з офісно�складськими будівлями, об’єктами торго�

вельного та сервісного призначення на вул. Бродівській,
81�с у Голосіївському районі (Д 3989).

80. Про поновлення договору оренди земельної ділян�
ки товариству з обмеженою відповідальністю “Пінгвін” для
експлуатації та обслуговування кафе на вул. Фрунзе, 125 
у Подільському районі (А 14445).

81. Про передачу товариству з обмеженою відповідаль�
ністю “Інбудконсалт” земельних ділянок для будівництва,
експлуатації та обслуговування багатофункціонального офіс�
но�торговельного комплексу з паркінгом на вул. Паньків�
ській, 20/82 у Голосіївському районі м. Києва (Д3221).

82. Про передачу товариству з обмеженою відповідаль�
ністю “САЙЛЕНС” земельної ділянки для експлуатації та об�
слуговування комплексу адміністративно�виробничих та
складських будівель, для експлуатації та обслуговування
внутрішнього проїзду на вул. Автозаводській, 18 в Оболон�
ському районі (Д 3106).

83. Про передачу земельної ділянки обслуговуючому ав�
тогаражному кооперативу “Жуляни” для експлуатації та об�
слуговування гаражів на просп. Повітрофлотському, 59 у Со�
лом’янському районі (А 3739).

84. Про передачу товариству з обмеженою відповідаль�
ністю “КОНТИНЕНТ�СЕРВІС” земельної ділянки для будів�
ництва, експлуатації та обслуговування кафе на вул. Бра�
тиславській, 13 у Дніпровському районі (Д 0143).

85. Про передачу товариству з обмеженою відповідаль�
ністю “Базис�Капітал” земельної ділянки для реконструкції
з добудовою, експлуатацією та обслуговуванням нежитло�
вого будинку з влаштуванням паркінгу та гостьової автосто�
янки на просп. 40�річчя Жовтня, 88 (літера “Б”) у Голосіїв�
ському районі (Д 3815).

86. Про передачу товариству з обмеженою відповідаль�
ністю “Будівельна компанія “Міськжитлобуд” земельної ді�
лянки для будівництва, експлуатації та обслуговування жит�
лової забудови з об’єктами інфраструктури для обслугову�
вання населення та паркінгом на вул. Цимбалів Яр, 31 в Го�
лосіївському районі (Д 3741).

87. Про передачу земельної ділянки приватному підпри�
ємству “Кара” для будівництва, експлуатації та обслугову�
вання автомийки зі сферою сервісних послуг на просп. Воз�
з’єднання (перетин вул. Регенераторної) у Дніпровському
районі м. Києва (Д 0713).

88. Про передачу відкритому акціонерному товариству
“Київський холодокомбінат № 2” земельної ділянки для бу�
дівництва, експлуатації та обслуговування житлового бу�
динку з паркінгом у пров. Задорожному, 5 у Голосіївсько�
му районі (Д 2216).

89. Про надання та передачу товариству з обмеженою
відповідальністю “КОНЦЕПТ ІНВЕСТ” земельних ділянок для
будівництва та обслуговування офісно�житлового будинку
з паркінгом на бульварі Івана Лепсе, 23, 23 літ. А у Соло�
м’янському районі (Д 3877).

90. Про передачу закритому акціонерному товариству
“Слов’янський” земельних ділянок для будівництва, екс�
плуатації та обслуговування офісного будинку на вул. Ніжин�
ській, 27 у Солом’янському районі (А 8916).

91. Про надання Комунальному підприємству “Генераль�
на дирекція Київської міської ради з обслуговування інозем�
них представництв” земельної ділянки для проектування,
будівництва, подальшої експлуатації та обслуговування ад�
міністративної будівлі з приміщеннями Резиденції Посла та
Торгово�економічної місії Республіки Казахстан в Україні та
підземним паркінгом на вул. Мельникова, 51 у Шевченків�
ському районі (Д 4238).

92. Про передачу Київському християнському універси�
тету Всеукраїнського союзу об’єднань євангельських хрис�
тиян�баптистів земельних ділянок для будівництва, рекон�
струкції, експлуатації та обслуговування учбових корпусів па
вул. Сортувальній, 5 та вул. Канальній, 2 у Дарницькому
районі (А 2037).

93. Про передачу відкритому акціонерному товариству
“Меридіан�РП” земельної ділянки для реконструкції, по�
дальшої експлуатації та обслуговування адміністративного
будинку у пров. Радищева, 18 літ. “А” у Солом’янському
районі (Д 3871).

94. Про передачу земельних ділянок акціонерному то�
вариству “Українська автомобільна корпорація” для будів�
ництва, експлуатації та обслуговування автозаправного ком�
плексу на вул. Академіка Туполєва, 19 у Святошинському
районі (Д 0660).

95. Про передачу земельної ділянки акціонерному това�
риству “Українська автомобільна корпорація” для влашту�
вання, експлуатації та обслуговування автостоянки на вул.
Академіка Туполєва, 19 у Святошинському районі (Д 0601).

96. Про передачу земельної ділянки санітарно�епідемі�
ологічній станції Оболонського району у місті Києві для екс�
плуатації та обслуговування адміністративного будинку на
вул. Маршала Тимошенка, 2�д в Оболонському районі 
(Д 1605).

97. Про надання Інституту механіки ім. С. П. Тимошен�
ка НАН України земельних ділянок для експлуатації та об�
слуговування комплексу будівель і споруд на вул. Петра
Нестерова, 3 та вул. Желябова, 2 у Шевченківському райо�
ні (№ 4661).

98. Про оформлення державній установі “Національно�
му інституту серцево�судинної хірургії імені М. М. Амосова
Академії медичних наук України” права користування зе�
мельними ділянками для обслуговування виробничих та
господарських будівель і споруд інституту на вул. Миколи
Амосова, 6 у Солом’янському районі та для обслуговуван�
ня гуртожитку на вул. Жилянській, 49/51 у Голосіївському
районі (А 13582).

99. Про передачу товариству з обмеженою відповідаль�
ністю “ДніпроПлаза” земельної ділянки для будівництва,

експлуатації та обслуговування адміністративно�господар�
ського приміщення на вул. Панаса Мирного, 22 (літера “А”)
у Печерському районі (Д 3995).

100. Про передачу земельних ділянок в оренду гараж�
но�будівельному кооперативу “Енергетик�2” для будівниц�
тва та експлуатації кооперативних гаражів в промисловій зо�
ні “Теличка” у Голосіївському районі (А 13389).

101. Про приватизацію земельних ділянок для будівниц�
тва і обслуговування жилих будинків, господарських буді�
вель і споруд у Дарницькому районі (6 проектів) (1�А 10422)
(2�А 11759) (3�А 10923) (4�А 10753) (5�А 14216) (6�А 12557).

102. Про приватизацію земельних ділянок для будівниц�
тва і обслуговування жилих будинків, господарських буді�
вель і споруд у Деснянському районі (2 проекти) (1�А 12162)
(2�А 12277).

103. Про приватизацію земельних ділянок для будівниц�
тва і обслуговування жилих будинків, господарських буді�
вель і споруд у Дніпровському районі (1 проект) (1�А 14222).

104. Про приватизацію земельних ділянок для будівниц�
тва і обслуговування жилих будинків, господарських буді�
вель і споруд у Голосіївському районі (2 проекти) (1�А
13188) (2�А 14332).

105. Про приватизацію земельних ділянок для будівниц�
тва і обслуговування жилих будинків, господарських буді�
вель і споруд у Святошинському районі (3 проекти) (1�А
13622) (2�А 14387) (3�А 13855).

106. Про приватизацію земельних ділянок для будівниц�
тва і обслуговування жилих будинків, господарських буді�
вель і споруд у Солом’янському районі (2 проекти) (1�А
10343) (2�А 12389).

107. Про приватизацію земельних ділянок для будівниц�
тва і обслуговування жилих будинків, господарських буді�
вель і споруд у Подільському районі (1 проект) (1�А 12518).

108. Про розгляд протесту заступника Генерального про�
курора України від 07.08.2008 № 08/3�184вих�08 на п.41 рі�
шення Київської міської ради від 15.07.2004 № 419�5/1829
“Про надання і вилучення земельних ділянок та припинен�
ня права користування землею” (А 13705).

109. Про розгляд протесту заступника прокурора міста
Києва від 18.12.2008 № 07/1�324вих�08 на пункт 54 рішен�
ня Київської міської ради від 15.07.2004 № 419/1829 “Про
надання та вилучення земельних ділянок та припинення
права користування землею” (А 14302).

110. Про розгляд протесту заступника прокурора міста
Києва від 06.11.2008 № 07/1�292вих�08 на рішення Київ�
ської міської ради від 27.12.2007 № 1590/4423 “Про пере�
дачу товариству з обмеженою відповідальністю “Компанія
“Будівник” земельних ділянок для будівництва, експлуата�
ції та обслуговування комплексів об’єктів громадського, со�
ціально�побутового та житлового призначення з підземни�
ми паркінгами, офісними приміщеннями, оздоровчим ком�
плексом, облаштуванням та благоустроєм прилеглих тери�
торій на вул. Маршала Жукова, 2�а у Деснянському районі
м. Києва” (А 14045).

111. Про розгляд протесту заступника прокурора міста
Києва від 30.01.2009 № 07/1�29/1 вих�09 на рішення Київ�
ської міської ради від 01.10.2007 № 433/3267 “Про пере�
дачу товариству з обмеженою відповідальністю “Архітек�
турно�будівельний альянс” земельної ділянки для будів�
ництва, експлуатації та обслуговування житлового, соціаль�
но�побутового, торговельно�розважального, культурного,
готельно�офісного, спортивно�оздоровчого комплексу на
вул. Прирічній у Оболонському районі м. Києва” (А 14419).

112. Інформація Головного управління освіти та науки
виконавчого органу Київради (Київської міської державної
адміністрації) з приводу отруєння дітей, які повертались з
відпочинку.

113. Про внесення змін до рішення Київради від 06.03.09
№ 125/1180 “Про Програму соціально�економічного та
культурного розвитку міста Києва на 2009 рік”.

114. Про внесення змін до рішення Київської міської ра�
ди від 19.02.2009 № 60/1115 “Про створення територіаль�
ного медичного об’єднання “СТОМАТОЛОГІЯ” у місті Києві.

115. Про передачу у володіння і користування ВАТ “АК
“Київводоканал” об’єктів комунальної власності територі�
альної громади м. Києва — зливної насосної станції, яка пе�
ребуває у володінні і користуванні ВАТ “Київспецтранс”.

116. Про затвердження проекту водоохоронної зони 
р. Дніпро на території землевідводу товариства з обмеже�
ною відповідальністю “Лівобережжя Плюс” на Дніпровській
набережній, 14 в Дарницькому районі м. Києва.

117. Про затвердження проекту “Встановлення водоохо�
ронної зони р. Дніпро на території землевідводу товариства
з обмеженою відповідальністю інформаційне агентство
“Вільна Україна” на Дніпровській набережній, 10, 14 у Дар�
ницькому районі м. Києва”.

118. Про збільшення статутного фонду комунального
підприємства “Київський завод алюмінієвих будівельних
конструкцій”.

119. Про внесення змін до рішення Київради від
21.05.2009 № 473/1529 “Про питання оренди нерухомого
майна комунальної власності територіальної громади міс�
та Києва.

120. Про створення тимчасової контрольної комісії Ки�
ївради з питань перевірки законності надбудови за адре�
сою: м. Київ, вул. Десятинна, 13.

121. Про перевірку звіту про будівництво дитячих та
спортивних майданчиків на прибудинкових територіях жит�
лових будинків міста Києва в 2007�2008 роках.

122. Про окремі заходи щодо реалізації продукції дитя�
чого харчування в місті Києві.

123. Про внесення доповнень в рішення Київради від
31.01.2008 № 74/4546.

124. Про розірвання договору оренди земельної ділян�

ки № 85�6�00425 від 27.11.2008 р., укладеного на підста�
ві рішення Київської міської ради “Про передачу відкрито�
му акціонерному товариству “ДОК�3” земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування виробничої бази на вул. Ще�
кавицькій, 46 у Подільському районі м. Києва” від 27 груд�
ня 2007року № 1594/4427.

125. Про внесення змін до рішення Київської міської ра�
ди від 01.10.2007 № 434/3268.

126. Про внесення змін до рішення Київської міської ра�
ди від 27 листопада 2008 року № 752/752.

127. Про внесення змін до рішень Київської міської ра�
ди від 01.10.2007 № 342/3176 “Про передачу обслугову�
ючому кооперативу житловому кооперативу “Механізатор”
земельних ділянок для житлової забудови на вул. Бродів�
ській у Голосіївському районі м. Києва” та від 01.10.2007
№ 352/3186 “Про передачу земельних ділянок обслугову�
ючому кооперативу житловому кооперативу “ЖИТЛОСЕР�
ВІС” для житлової забудови па вул. Бродівській у Голосіїв�
ському районі м. Києва” (А 13247).

128. Про внесення змін до рішення Київської міської ра�
ди від 01.10.2007 № 347/3181 “Про передачу земельних
ділянок обслуговуючому кооперативу житловому коопера�
тиву “ТЕХНОЛОГ” для житлової забудови на 21�ому км Сто�
личного шосе у Голосіївському районі м. Києва” (А 13390).

129. Про внесення змін до рішень Київської міської ра�
ди від 01.10.2007 № 343/3177 “Про передачу земельних ді�
лянок обслуговуючому кооперативу житловому кооперати�
ву “СОЦБУДІВНИЦТВО” для житлової забудови на 21�му км
Столичного шосе у Голосіївському районі м. Києва”,
№ 351/3185 “Про передачу земельних ділянок обслугову�
ючому кооперативу житловому кооперативу “Транспорт�
ник” для житлової забудови на 21�му км Столичного шосе
у Голосіївському районі м. Києва”, № 350/3184 “Про пере�
дачу земельних ділянок обслуговуючому кооперативу жит�
ловому кооперативу “ЗАЛІЗНИЧНИК” для житлової забудо�
ви на 21�му км Столичного шосе у Голосіївському районі
м. Києва” (А 13248).

130. Про внесення змін до рішень Київської міської ради
від 01.10.2007 № 346/3180 “Про передачу обслуговуючому
кооперативу житловому кооперативу “ПРИЛАДОБУДІВНИК”
земельних ділянок для житлової забудови на вул. Пухівській
у Деснянському районі м. Києва”, від 01.10.2007 № 354/3188
“Про передачу обслуговуючому кооперативу житловому ко�
оперативу “ЗАБУДОВНИК” земельних ділянок для житлової
забудови на вул. Пухівській у Деснянському районі м. Києва”
та від 01.10.2007 № 358/3192 “Про передачу обслуговуючо�
му кооперативу житловому кооперативу “МІСТОБУДІВНИК”
земельних ділянок для житлової забудови на вул. Пухівській
у Деснянському районі м. Києва” (А 13196).

131. Про внесення змін до рішення Київської міської ра�
ди від 15.04.2004 № 184�1/1394.

132. Про внесення змін до договору оренди земельної
ділянки від 01.07.2008 № 79�6�00632, укладеного між Ки�
ївською міською радою та товариством з обмеженою від�
повідальністю “Авеста�Буд” для будівництва офісних ком�
плексів з готелями, закладами громадського харчування,
приміщеннями торговельно�розважального призначення і
паркінгами зі створенням та благоустроєм парків відпочин�
ку, скверів, дитячих майданчиків із подальшою експлуата�
цією та обслуговуванням на Столичному шосе (урочище
“Бичок”, ділянка 1) у Голосіївському районі м. Києва 
(А 15374).

133. Про внесення змін до договору оренди земельної
ділянки від 30.09.2008 № 66�6�00493, укладеного між Ки�
ївською міською радою та товариством з обмеженою від�
повідальністю “Мега Луол” для будівництва, експлуатації
та обслуговування автосалону зі станцією технічного об�
слуговування та торгово�виставковим павільйоном на вул.
Серафимовича у Дніпровському районі м. Києва (А 15373).

134. Про передачу Українській Єпархії Вірменської Апос�
тольської Церкви земельної ділянки для будівництва, екс�
плуатації та обслуговування комплексу Вірменської Апос�
тольської Церкви з храмом, будинком притчових, духовно�
просвітницьких, супутніх приміщень, недільної школи та
підземним паркінгом на вул. Горлівській у Дарницькому
районі (Д 3811).

135. Про внесення змін до рішення Київської міської ра�
ди від 26 липня 2007 року № 71/1905 та до рішення від 18
грудня 2008 року № 883/883.

136. Про внесення змін до рішення Київської міської ра�
ди від 27.11.2008 № 664/664 “Про продаж земельної ділян�
ки товариству з обмеженою відповідальністю “ПЕРШОТРАВ�
НЕВИЙ” для експлуатації та обслуговування пункту прийо�
му склотари на бульв. Чоколівському, 28 у Солом’янсько�
му районі м. Києва” (Є 0933).

137. Про внесення змін до додатку до рішення Київської
міської ради від 27 жовтня 2005 року № 354/3815.

138. Про внесення змін до рішення до Київської міської
ради від 25.12.2008 № 1025/1025 “Про передачу Головно�
му управлінню культури і мистецтв виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) земельної ділянки для будівництва та обслуговування
офісного комплексу з паркінгом та вбудовано�прибудова�
ними приміщеннями на вул. Річній, 4 у Шевченківському
районі м. Києва” (А 15402).

139. Про внесення доповнень до рішення Київради від
24.06.04 № 322/1532.

140. Про звернення депутатів Київської міської ради до
Генерального прокурора України, Міністра охорони здо�
ров’я України, правоохоронних органів України.

141. Про закриття III сесії Київради VІ скликання.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Äåíü Çåìë³ — 2011
Ïðîòÿãîì òèæíÿ åêîëîãè, ìèòö³ òà âîëîíòåðè
çàêëèêàòèìóòü êèÿí áóòè óâàæí³øèìè 
äî äîâê³ëëÿ

Çàñíîâíèêîì òàêîãî íåçâè÷-
íîãî ñâÿòà, ÿê Äåíü Çåìë³, ââà-
æàþòü àìåðèêàíöÿ Äæîðäæà
Ñòåðë³íãà Ìîðòîíà, ÿêèé ùå â
ñîðîêîâèõ ðîêàõ Õ²Õ ñòîð³÷÷ÿ
çàêëèêàâ ìåøêàíö³â øòàòó Íå-
áðàñêà õî÷à á îäèí äåíü íà ð³ê
ïðèñâÿòèòè îçåëåíåííþ äîâê³ë-
ëÿ. Çàäóì ä³ñòàâ ï³äòðèìêó ³ ïî-
øèðèâñÿ óñ³ì ñâ³òîì. Çà äàíèìè
ÎÎÍ, 1990 ðîêó ó÷àñíèêàìè Äíÿ
Çåìë³ ñòàëè ïîíàä 200 ìëí ëþ-
äåé ç³ 141 êðà¿íè. Çà ïîíàä ï³â-
òîðà ñòîë³òòÿ Äåíü Çåìë³ âèð³ñ ç
àêö³¿ âèñàäæåííÿ äåðåâ ó ïîòóæ-
íèé åêîëîã³÷íèé ðóõ, ãîëîâíîþ
ìåòîþ ÿêîãî º çì³íà áåçäóìíî¿
ñïîæèâàöüêî¿ ñâ³äîìîñò³ ëþäåé.
2011-é Ãåíåðàëüíà Àñàìáëåÿ
ÎÎÍ ïðîãîëîñèëà Ì³æíàðîäíèì
ðîêîì ë³ñ³â. Ñàìå òîìó öüîãîð³÷
Äåíü Çåìë³ ïëàíóþòü ïðèñâÿòè-
òè ë³ñàì ³ ïàðêàì. Ó Êèºâ³ ñâÿò-
êóâàííÿ Çåëåíîãî òèæíÿ ³ Äíÿ
Çåìë³ îá’ºäíàþòü òåìîþ “Ë³ñî-
âà ràçêà”. Ñåðåä îðãàí³çàòîð³â
òèæíÿ ³ Ïîñîëüñòâî ÑØÀ â
Óêðà¿í³, ÿêå äîïîìîãëî àêòèâ³ñ-
òàì ãðàíòàìè. Ñàì³ æ ïðàö³âíè-
êè ïîñîëüñòâà òàêîæ ïëàíóþòü
äîëó÷èòèñÿ äî çåëåíèõ çàõîä³â,
çîêðåìà ïðèáåðóòü ó Êèºâ³ ê³ëü-
êà ä³ëÿíîê.

Ùîá ïðèâåðíóòè óâàãó êèÿí
äî ïðîåêòó, ÃÎ “Óêðà¿íñüêèé
åêîëîã³÷íèé êëóá “Çåëåíà õâè-
ëÿ” âèð³øèëî â³äêðèòè Çåëåíèé
òèæäåíü ïîêàçîì åêîìîäè. Ñó-
÷àñí³ ñóêí³ é êîñòþìè ç íàòó-
ðàëüíèõ ìàòåð³àë³â òà ç åòí³÷íè-
ìè ìîòèâàìè ïðåäñòàâèëà óêðà-
¿íñüêà äèçàéíåðêà Îëåñÿ Òåë³-
æåíêî, ÿêà àã³òóº çà åêîëîã³÷íèé
ñòèëü æèòòÿ.

11—17 êâ³òíÿ îãîëîøåíî ñâîº-

ð³äíèé òèæäåíü â³äêðèòèõ äâåðåé
ó Íàö³îíàëüíîìó ìóçå¿ “×îðíî-
áèëü” — òàì çàïëàíîâàíî áåç-
ïëàòí³ åêñêóðñ³¿. Íèçêó çàõîä³â
ïåðåäáà÷åíî ³ ó Âîäíî-³íôîðìà-
ö³éíîìó öåíòð³ (Ìóçå¿ âîäè).

16 êâ³òíÿ ç 11-¿ äî 14-¿ ãîäèíè
òðèâàòèìå çàãàëüíîíàö³îíàëüíà
êàìïàí³ÿ ç ïðèáèðàííÿ “Çðîáè
Óêðà¿íó ÷èñòîþ”. Öüîãî äíÿ â
Íàö³îíàëüíîìó áîòàí³÷íîìó ñàäó
³ìåí³ Ãðèøêà äëÿ âñ³õ îõî÷èõ äî-
ëó÷èòèñÿ äî àêö³¿ âõ³ä áåçïëàò-
íèé.

Ó Äåíü Çåìë³, 17 êâ³òíÿ, â Ìà-
ð³¿íñüêîìó ïàðêó çàïëàíîâàíî àê-
ö¿ òà ïðåçåíòàö³¿, çîêðåìà ñîö³-
àëüíî¿ ãðè “Òâ³é ñë³ä íà çåìë³”.
Ç 12-¿ ãîäèíè ðîçïî÷íåòüñÿ òåàò-
ðàëüíå ä³éñòâî “Ë³ñîâà êàçêà” çà
ó÷àñò³ òåàòðàëüíî¿ ñòóä³¿ “Ì³ñòî
Ñîíöÿ”, Òåàòðó íà õîäóëÿõ, åò-
í³÷íîãî òåàòðó “×îâåí”. Ç 12.00
äî 16.00 òðèâàòèìå ïðåçåíòàö³ÿ
ãðîìàäñüêèõ åêîëîã³÷íèõ îðãàí³-
çàö³é òà ðóõ³â, ÿðìàðîê åêîòîâà-
ð³â òà ìàéñòåð-êëàñè ç âèãîòîâ-
ëåííÿ ëÿëüîê-ìîòàíîê, âèðîá³â ç
âîéëîêó òà ãëèíè.

Ö³êàâî, ùî êèÿíè ãîòîâ³ áåç
âêàç³âîê ÷è çàïðîøåíü “çãîðè”
îðãàí³çîâóâàòè ñóáîòíèêè. Òàê,
÷èìàëî ì³ñüêèõ ÎÑÍ³â (îðãàí³â
ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ) ç ðî-
êó â ð³ê “ìîá³ë³çóþòü” ñâî¿õ ìåø-
êàíö³â íà ïðèáèðàííÿ ó Äåíü
Çåìë³. À â Íîâîá³ëè÷àõ íåáàéäó-
æ³ ëþäè âèð³øèëè ñàìîñò³éíî
âèéòè 16 êâ³òíÿ íà ïðèáèðàííÿ
ïðèì³ñüêîãî ë³ñó — ïîâ³äîìëåí-
íÿ ðîçì³ñòèëè íå ò³ëüêè íà äîø-
êàõ îãîëîøåíü á³ëÿ áóäèíê³â, à é
â ²íòåðíåò³

У с бот в рам ах Зелено о тижня столичних меш анців за ли ають вийти на прибираня місь их пар ів і с верів
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Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
“Õðåùàòèê”

11—17 вітня в У раїні тривають заходи Зелено о тиж-
ня — е оло о-мистець ої а ції, оловна мета я ої при-
верн ти ва людей до проблем дов ілля. Взяти
часть різноманітних заходах з олосилися я відомі
представни и шо -бізнес , та і звичайні ияни, отрі
хоч ть жити в чистом місті. Митці зробили а цент на
мистець о-розважальних та пізнавальних а ціях, а во-
лонтери прибиратим ть пар и і садитим ть дерева, що
б ло "першопричиною" Дня Землі.

За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ
ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ТРЕСТ “КРИВБАСШАХТОПРОХОДКА”

Генеральний дире тор повідомляє, що з ідно з За оном У раїни “Про
осподарсь і товариства” та Стат том ЗАТ “Трест “Кривбасшахтопроход а”
19.05.2011 р. о 15.00 за адресою: м. Київ, в лиця Патpica Л м мби,
б дино 4/6, орп с “А”, відб д ться чер ові за альні збори а ціонерів
За рито о а ціонерно о товариства “Трест “Кривбасшахтопроход а”.

Порядо денний:

1. Обрання олови та се ретаря чер ових за альних зборів ЗАТ “Трест “Кривбасшахтопроход а”
(33355963).

2. Затвердження ре ламент чер ових за альних зборів ЗАТ “Трест “Кривбасшахтопроход а’’.

3. Звіт енерально о дире тора про підс м и фінансово- осподарсь ої діяльності за 2010 рі та
визначення основних напрям ів діяльності Товариства на 2011 рі .

4. Роз ляд та затвердження інвестиційної про рами Товариства на 2011 рі та на перспе тив .

5. Затвердження звіт та виснов ів Ревізійної омісії за 2010 рі .

6. Затвердження річно о звіт та баланс Товариства за 2010 рі .

7. Затвердження поряд розподіл приб т Товариства за 2010 рі та виплати дивідендів.

8. Про створенняфілій ЗАТ “Трест “Кривбасшахтопроход а” без права юридичної особи, а саме:
Криворізь а філія № 1:
- Шахто-прохідниць е правління № 1 (дільниця шахти “Степна” (шахта

Ново остянтинівсь а);
Криворізь а філія № 2:
- Шахто-прохідниць е правління № 2 (дільниця “Дніпрометроб д”);
Криворізь а філія № 3:
- Управління ремонтно-механічних та п с о-нала одж вальних робіт.
Кірово радсь а філія:
- Б дівельно-монтажне правління.
Кірово радсь а філія:
- дільниця “Кірово радсь а “ (шахта Ін льсь а).

9. Щодо внесення змін до ор анізаційно-правової форми власності ЗАТ “Трест
“Кривбасшахтопроход а” відповідно до вимо За он У раїни “Про а ціонерні товариства”,
та приведення відповідність право становчих до ментів підприємства, том числі:
Свідоцтва, Стат т , Дозволів, Ліцензій та ін.

10. Про за риття чер ових за альних зборів а ціонерів ЗАТ “Трест “Кривбасшахтопроход а”.

Реєстрація часни ів відб детеся 19.05.2011 ро з 14.00 до 14.45 за адресою проведення
зборів.

З матеріалами, пов’язаними з поряд ом денним, а ціонери мож ть ознайомитись за адресою:
м. Київ, в лиця Патріса Л м мби, б дино 4/6, орп с “А”.

Телефон/фа с для довідо (044) 501-61-58.

Втрачений диплом з відзна ою Д-І №337441 від 16 червня 1979 ро
Київсь о о техноло ічно о інстит т ле ої промисловості за спеціальністю
“Констр ювання виробів із ш іри” на ім’я Х дя ової Людмили Всеволодівни
вважати недійсним.

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».

Тел.: 235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі види додр арсь их робіт.
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