
Випуск №93 (964)
середа, 7 вересня
2011 року ДОКУМЕНТ

Нормативно

правові та інші акти
органів 
державної влади 
та управління

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua
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З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися  в апараті Київської 
міської державної адміністрації

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 14.10.2008 № 1411
Розпорядження № 1158 від 6 липня 2011 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, на вико�
нання Програми соціально�економічного розвитку м. Києва на 2011 рік, затвердженої розпорядженням
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.05.2011 № 756,
з метою завершення аварійно�відновлювальних робіт Позняківського каналізаційного колектора у Дарниць�
кому районі, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Про передачу основних засобів комунальної власності
територіальної громади міста Києва

Розпорядження № 1169 від 7 липня 2011 року

Відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, вра�
ховуючи розпорядження Київської міської державної адміністрації від 11.09.2009 № 1035 “Про проекту�
вання та будівництво багатофункціональної спортивної споруди на вул. Алма�Атинській, 60”, рішення Ки�
ївської міської ради від 08.10.2009 № 353/2422 “Про надання згоди на безоплатне прийняття до кому�
нальної власності територіальної громади міста Києва стадіону на вул. Алма�Атинській, 60”, та в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1.Закріпити на праві оперативного управління за Голов!
ним управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту виконав!
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав!
ної адміністрації) стадіон “Дніпровець” на вул. Алма!Атин!
ській, 60.

2. Дніпровській районній в місті Києві державній адмініс!
трації в установленому порядку здійснити передачу стадіо!
ну Головному управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь!

кої державної адміністрації) згідно з пунктом 1 цього роз!
порядження.

3. Заступникові голови Київської міської державної адмі!
ністрації Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення
в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас!
ти на заступників голови Київської міської державної адмі!
ністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

Про визнання таким, що втратило чинність, 
розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 19.06.2009 № 689 
“Про врегулювання питання надання платних послуг 

у сфері земельних відносин”
Розпорядження № 1168 від 7 липня 2011 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�
герой Київ”, постанови Кабінету Міністрів України від 05.01.2011 № 33 “Деякі питання надання платних
адміністративних послуг” та з метою приведення регуляторних актів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) у відповідність до вимог законодавства:

1. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження ви!
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер!
жавної адміністрації) від 19.06.2009 № 689 “Про врегулювання
питання надання платних послуг у сфері земельних відносин”.

2. Заступнику голови Київської міської державної адмі!
ністрації відповідно до розподілу обов’язків прийняти рі!

шення щодо висвітлення в засобах масової інформації зміс!
ту цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас!
ти на заступника голови Київської міської державної адмі!
ністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

1. Внести до розпорядження виконавчого органу Київ!
ської міської ради (Київської міської державної адміністра!
ції) від 14.10.2008 № 1411 “Про дозвіл на виконання ава!
рійно!відновлювальних робіт Позняківського каналізацій!
ного колектора Д=2280мм на ділянці К!5 — К!6 у Дарниць!
кому районі” (із змінами, внесеними розпорядженням ви!
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 22.11.2010 № 986) такі зміни:

1.1. У пунктах 1 та 2 слова “відкритому акціонерному
товариству “Акціонерна компанія “Київводоканал” замі!
нити словами “публічному акціонерному товариству “Ак!
ціонерна компанія “Київводоканал”.

1.2. У пункті 1 цифри “31.12.2010” замінити цифрами
“31.12.2012”.

2. Заступнику голови Київської міської державної ад!
міністрації згідно з розподілом обов’язків прийняти рі!
шення щодо висвітлення в засобах масової інформації
змісту цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження по!
класти на заступників голови Київської міської державної
адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

Про відмову в реєстрації Статуту релігійної громади
“ЦЕРКВА САЄНТОЛОГІЇ КИЄВА” 

у Дніпровському районі м. Києва
Розпорядження № 1088 від 25 червня 2011 року

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, розглянувши за�
яву громадян від 27.05.2009 і протокол загальних зборів засновників релігійної громади “ЦЕРКВА САЄН�
ТОЛОГІЇ КИЄВА” у Дніпровському районі м. Києва від 25.05.2009 № 5 та керуючись ст.15 Закону України
“Про свободу совісті та релігійні організації”, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Відмовити в реєстрації Статуту релігійної громади “ЦЕРК!
ВА САЄНТОЛОГІЇ КИЄВА” у Дніпровському районі м. Києва у
зв’язку з тим, що положення зазначеного Статуту та культова
практика не відповідають вимогам статей 3, 4, 9, 18 Закону
України “Про свободу совісті та релігійні організації”.

2. Заступникові голови Київської міської державної ад!
міністрації, відповідно до розподілу обов’язків, прийня!
ти рішення щодо висвітлення у засобах масової інформа!
ції змісту цього розпорядження.

Голова О. Попов

Про затвердження змін до Статуту Київського 
міського будинку дитини ім. М. М. Городецького

Розпорядження № 1159 від 6 липня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з урахуванням наказу Міністер�
ства охорони здоров’я України від 18.05.1998 № 123 “Про затвердження Типового положення про буди�
нок дитини”, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 9 червня 1998 за № 372/2812 (із зміна�
ми та доповненнями), спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства внутрішніх
справ України від 17.03.2004 № 142/275 “Про затвердження форми акта про дитину, покинуту в полого�
вому будинку, іншому закладі охорони здоров’я або яку відмовилися забрати батьки чи інші родичі, про
підкинуту чи знайдену дитину та Інструкції про порядок його заповнення”, який зареєстрований в Мініс�
терстві юстиції України 30.03.2004 за № 401/9000, та з метою приведення установчих документів у від�
повідність до вимог законодавства України, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Затвердити зміни до Статуту Київського міського будин!
ку дитини ім. М. М. Городецького, затвердженого розпоря!
дженням Київської міської державної адміністрації від
23.03.98 № 582 (в редакції розпорядження Київської місь!

кої державної адміністрації від 03.11.2000 № 1952) (із змі!
нами та доповненнями), виклавши його в новій редакції, що
додається.

Голова О. Попов

Про затвердження робочого проекту 
“Капітальний ремонт бульвару Лесі Українки 

на ділянці від бульвару Дружби Народів 
до вул. Шовковичної 

у Печерському районі”
Розпорядження № 1164 від 7 липня 2011 року

Відповідно статті 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, в межах функцій місце�
вого органу виконавчої влади:

1. Затвердити робочий проект “Капітальний ремонт буль!
вару Лесі Українки на ділянці від бульвару Дружби Народів
до вул. Шовковичної у Печерському районі”, рекомендова!
ний до затвердження комунальним підприємством виконав!
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав!
ної адміністрації) “Київекспертиза” (позитивний висновок
від 10.06.2011 № 110193р), з затверджуваною кошторис!
ною вартістю в цінах 2011 р.— 71 250,763 тис. грн.

2. Використання коштів на покриття ризику (з ПДВ),
що передбачені зведеним кошторисним розрахунком вар!

тості будівництва, здійснюється замовником будівництва
на підставі обґрунтовуючих документів та результатів їх
детальної перевірки комунальним підприємством вико!
навчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) “Київекспертиза”.

3. Прийняття рішення щодо висвітлення в засобах ма!
сової інформації змісту цього розпорядження покласти
на заступників голови Київської міської державної адмі!
ністрації згідно з розподілом обов’язків. 

Голова О. Попов

Про реконструкцію тепломагістралі № 3 
від ТЕЦG5 на ділянці від ТКG310 до ТКG316 

та до н. о. № 22 на Залізничному шосе 
у Печерському районі

Розпорядження № 1236 від 18 липня 2011 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, “Про ав�
томобільні дороги”, “Про благоустрій населених пунктів”, наказу Міністерства палива та енергетики Укра�
їни від 07.07.2006 № 231 “Про затвердження Положення про порядок оцінки готовності об’єктів електро�
енергетики до роботи в осінньо�зимовий період”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від
21.09.2006 за № 1064/12938, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 04.07.2006 № 999
“Про виконання робіт на автомагістралях та шляхово�транспортних спорудах міста” та з метою забезпе�
чення стабільного функціонування теплових мереж міста Києва і недопущення виникнення надзвичайних
ситуацій, які можуть призвести до негативних екологічних та техногенних наслідків, а також для якісного і
надійного забезпечення об’єктів промисловості, житлово�комунального, соціально�культурного, побуто�
вого призначення та населення м. Києва тепловою енергією, в межах здійснення функцій органу місце�
вого самоврядування:

1. Публічній акціонерній компанії “КИЇВЕНЕРГО” (далі ПАТ
“КИЇВЕНЕРГО”) здійснити за власні кошти згідно з розроб!
леною та затвердженою в установленому порядку проект!
но!кошторисною документацією роботи з реконструкції теп!
ломагістралі № 3 від ТЕЦ!5 на ділянці від ТК!310 до ТК!316
та до н. о. № 22 на Залізничному шосе у Печерському райо!
ні м. Києва з розриттям проїзної частини Залізничного шо!
се та повним припиненням руху транспорту згідно з графі!
ком, що додається.

2. ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”:
2.1. До початку виконання робіт отримати у встановле!

ному порядку дозвіл на виконання будівельних робіт в ін!
спекції державного архітектурно!будівельного контролю та
ордер на тимчасове порушення благоустрою в Головному
управлінні контролю за благоустроєм виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмініс!
трації).

2.2. Роботи, зазначені у пункті 1 цього розпорядження,
виконувати згідно з Правилами благоустрою м. Києва, за!
твердженими рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051 (із змінами та доповненнями), забезпечивши
тризмінний режим роботи.

2.3. Розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в м.
Києві схему організації дорожнього руху на період виконан!
ня робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

2.4. Забезпечити безпеку дорожнього руху та безпечний
прохід пішоходів і проїзд транспортних засобів спеціально!
го призначення шляхом встановлення відповідних дорожніх,
знаків, огородження місць роботи, освітлення, сигнальних
ліхтарів у місцях виконання робіт, зазначених у пункті 1 цьо!
го розпорядження, протягом усього періоду виконання ро!
біт.

2.5. Після завершення робіт відновити покриття проїзної
частини і тротуарів за типом існуючого на ділянці в межах
розриття та забезпечити передачу за актами комунально!
му підприємству “Шляхово!експлуатаційне управління по
ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на
них Печерського району м. Києва”.

2.6. Після завершення реконструкції теплової магістралі
забезпечити підключення всіх споживачів, теплопостачан!
ня яких здійснювала теплова магістраль, що підлягала ре!
конструкції, до теплопостачання від відновленої теплової
магістралі.

3. Взяти до відома, що після завершення робіт з рекон!



Про затвердження змін 
і доповнень до розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

від 11.03.2011 № 346
Розпорядження № 1223 від 15 липня 2011 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 650 “Про запровадження прове�
дення оцінки результатів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Се�
вастопольської міських державних адміністрацій”, з метою уточнення показників рейтингової оцінки ді�
яльності районних в місті Києві державних адміністрацій відповідно до пропозицій структурних підрозді�
лів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в міс�
ті Києві державних адміністрацій та в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.Преамбулу розпорядження виконавчого органу Ки!
ївської міської ради (Київської міської державної адмініс!
трації) від 11.03.2011 № 346 “Про запровадження рей!
тингової оцінки діяльності районних в місті Києві держав!
них адміністрацій” викласти в такій редакції:

“На виконання постанови Кабінету Міністрів України
від 09.06.2011 № 650 “Про запровадження проведення
оцінки результатів діяльності Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської та Севастополь!
ської міських державних адміністрацій”, з метою прове!
дення оцінки діяльності районних в місті Києві держав!
них адміністрацій щодо виконання ними визначених за!
конодавством України повноважень, оперативного вияв!
лення проблем та підвищення ефективності управлінських
рішень місцевих органів виконавчої влади з реалізації
пріоритетних завдань розвитку міста Києва та в межах
функцій місцевого органу виконавчої влади”.

2. Затвердити зміни і доповнення до Порядку прове!
дення рейтингової оцінки діяльності районних в місті Ки!
єві державних адміністрацій, затвердженого розпоря!
дженням виконавчого органу Київської міської ради (Ки!
ївської міської державної адміністрації) від 11.03.2011
№ 346 “Про запровадження рейтингової оцінки діяльно!
сті районних в місті Києві державних адміністрацій”, що
додаються.

3. Заступнику голови Київської міської державної ад!
міністрації Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвіт!
лення в засобах масової інформації змісту цього розпо!
рядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження по!
класти на заступника голови Київської міської державної
адміністрації Крамаренка Р. М.

Ви он ючий обов’яз и олови
О. Маз рча

1. Затвердити перелік інвестиційних об’єктів для ре!
алізації на конкурсних засадах, що додається.

2. Комунальному підприємству виконавчого органу Ки!
ївської міської ради (Київської міської державної адмініс!
трації) “Київське інвестиційне агентство” спільно із за!
мовником, визначеним в установленому порядку:

2.1. Розробити орієнтовні техніко!економічні показни!
ки об’єктів інвестування та надати їх Головному управлін!
ню економіки та інвестицій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
для підготовки умов конкурсу в установленому порядку.

2.2. Вирішити в установленому порядку майново!пра!
вові питання та питання, пов’язані з користуванням зе!
мельною ділянкою, необхідною для реалізації інвести!
ційного проекту, що визначені на підставі орієнтовних
техніко!економічних показників об’єкта інвестування. 

3. Головному управлінню містобудування та архітек!
тури виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), Головному управлінню
земельних ресурсів виконавчого органу Київської місь!
кої ради (Київської міської державної адміністрації), Го!
ловному управлінню комунальної власності м. Києва ви!
конавчого органу Київської міської ради (Київської місь!
кої державної адміністрації), Головному управлінню охо!
рони культурної спадщини виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Головному управлінню екології та охорони природних ре!
сурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київ!
ської міської державної адміністрації), Головному управ!
лінню охорони здоров’я виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації),

Головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь!
кої державної адміністрації), районним в місті Києві дер!
жавним адміністраціям за запитами комунального під!
приємства виконавчого органу Київської міської ради (Ки!
ївської міської державної адміністрації) “Київське інвес!
тиційне агентство” подати висновки щодо реалізації ін!
вестиційних проектів, зазначених у п. 1 цього розпоря!
дження.

4. Головному управлінню містобудування та архітекту!
ри виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) на замовлення комуналь!
ного підприємства виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) “Київське
інвестиційне агентство” на безоплатній основі надати міс!
тобудівні умови та обмеження забудови земельної ділян!
ки для підготовки орієнтовних техніко!економічних показ!
ників інвестиційних проектів, зазначених у п. 1 цього роз!
порядження.

5. Постійно діючій конкурсній комісії по залученню ін!
весторів до фінансування будівництва, реконструкції, рес!
таврації тощо об’єктів житлового та нежитлового призна!
чення, незавершеного будівництва, інженерно!транспорт!
ної інфраструктури м. Києва у встановленому порядку
провести відповідний інвестиційний конкурс із залучен!
ня інвестора.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження по!
класти на заступників голови Київської міської державної
адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Ви он ючий обов’яз и олови
О. Маз рча
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Про проведення інвестиційного конкурсу 
на залучення інвестора 

для реконструкції будинку 
на вул. Мельникова, 28 літ. А 

у Шевченківському районі
Розпорядження № 1252 від 19 липня 2011 року

Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструк�
ції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інже�
нерно�транспортної інфраструктури м. Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.05.2007
№ 528/1189, та рішення постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування бу�
дівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незаверше�
ного будівництва, інженерно�транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням Київ�
ської міської державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 (протокол від 01.04.2011 № 2/2011), з ме�
тою підвищення ефективності залучення інвесторів до розвитку інфраструктури м. Києва, в межах функ�
цій органу місцевого самоврядування:

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 26.12.97 № 212
Розпорядження № 1092 від 25 червня 2011 року

Відповідно до ст. 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” та враховуючи заяву
голови ради релігійної громади євангельських християн “Церква Ковчег” у Шевченківському районі м. Ки�
єва вія 31.05.2011 та протокол загальних зборів зазначеної релігійної громади від 27.04.2011 № 4, в ме�
жах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Внести зміни до розпорядження Київської міської
державної адміністрації від 26.12.97 № 212, виклавши на!
зву та абзац другий розпорядження в наступній редакції:

“Про реєстрацію Статуту релігійної громади євангель!
ських християн “Церква Ковчег” у Шевченківському райо!
ні м. Києва” 

“Зареєструвати Статут релігійної громади євангель!
ських християн “Церква Ковчег” у Шевченківському райо!
ні м. Києва. “

2. Зареєструвати зміни до Статуту релігійної громади
євангельських християн “Церква Ковчег” у Шевченківсько!
му районі м. Києва, зареєстрованого розпорядженням Ки!
ївської міської державної адміністрації від 26.12.1997
№ 212 (в редакції розпорядження Київської міської дер!
жавної адміністрації від 22.11.2007 № 1509), виклавши
його в новій редакції, що додається.

3. Визнати такими, то втратили чинність, розпоряджен!

ня Київської міської державної адміністрації від 26.02.2002
№ 359 “Про реєстрацію змін та доповнень до Статуту ре!
лігійної громади євангельських християн “Церква Ковчег”
у Радянському районі м. Києва”, розпорядження Київської
міської державної адміністрації від 27.10.2004 № 1952
“Про реєстрацію змін до Статуту євангельських християн
“Церква Ковчег” у Шевченківському районі м. Києва” та
розпорядження виконавчого органу Київської міської ра!
ди (Київської міської державної адміністрації) від
22.11.2007 № 1509 “Про реєстрацію змін до Статуту ре!
лігійної громади євангельських християн “Церква Ковчег”
у Шевченківському районі м. Києва”.

4. Заступникові голови Київської міської державної ад!
міністрації відповідно до розподілу обов’язків прийняти
рішення щодо висвітлення у засобах масової Інформації
змісту цього розпорядження.

Голова О. Попов

Про створення державної надзвичайної 
протиепідемічної комісії при виконавчому органі 

Київської міської ради 
(Київській міській державній адміністрації)

Розпорядження № 1179 від 7 липня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населен�
ня”, постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 № 1501 “Про затвердження Типового положен�
ня про державну надзвичайну протиепідемічну комісію при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, об�
ласній, Київській та Севастопольській міській, районній державній адміністрації” та у зв’язку з підвищен�
ням ефективності заходів здійснення оперативного контролю та координації діяльності органів виконавчої
влади, підприємств, установ, організацій і громадян, пов’язаної із запобіганням і ліквідацією епідемій,
спалахів особливо небезпечних інфекційних хвороб, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та ра�
діаційних уражень людей, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Створити державну надзвичайну протиепідемічну ко!
місію при виконавчому органі Київської міської ради (Київ!
ській міській державній адміністрації).

2. Затвердити склад державної надзвичайної протиепі!
демічної комісії при виконавчому органі Київської міської ра!
ди (Київській міській державній адміністрації), що додаєть!
ся.

3. Заступнику голови Київської міської державної адмі!
ністрації згідно з розподілом обов’язків прийняти рішення
щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цьо!
го розпорядження.

4. Визнати такими, що втратили чинність:.
розпорядження Київської міської державної адміністрації

від 26.05.2003 № 896 “Про створення державної надзви!
чайної протиепідемічної комісії при виконавчому органі Ки!

ївської міської ради (Київській міській державній адміністра!
ції)”;

розпорядження Київської міської державної адміністрації
від 30.01.2004 № 123 “Про внесення змін до розпоряджен!
ня Київської міської державної адміністрації від 26.05.2003
№ 896”;

розпорядження виконавчого органу Київської міської ра!
ди (Київської міської державної адміністрації) від 19.10.2010
№ 845 “Про зміни у складі державної надзвичайної проти!
епідемічної комісії при виконавчому органі Київської міської
ради (Київській міській державній адміністрації)”.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас!
ти на заступників голови Київської міської державної адмі!
ністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

струкції теплової магістралі майно зараховується до кому!
нальної власності територіальної громади м. Києва з на!
ступною передачею у володіння та користування ПАТ 
“КИЇВЕНЕРГО”.

4. Доручити Головному управлінню комунальної власно!
сті міста Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) забезпечити у
встановленому порядку списання демонтованого майна та

зарахування до комунальної власності територіальної гро!
мади міста Києва відновлених теплових мереж, зазначених
у пункті 1 цього розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас!
ти на першого заступника голови Київської міської держав!
ної адміністрації Мазурчака О. В.

Ви он ючий обов’яз и олови
О. Маз рча

Про здійснення робіт з капітального ремонту 
теплової мережі від ТКG419/3 до ж/б № 22/13 

на вул. Щусєва 
у Шевченківському районі

Розпорядження № 1249 від 19 липня 2011 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, “Про ав�
томобільні дороги”, “Про благоустрій населених пунктів”, наказу Міністерства палива та енергетики Укра�
їни від 07.07.2006 № 231 “Про затвердження Положення про порядок оцінки готовності об’єктів електро�
енергетики до роботи в осінньо�зимовий період”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від
21.09.2006 за № 1064/12938, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 04.07.2006 № 999
“Про виконання робіт на автомагістралях та шляхово�транспортних спорудах міста” та з метою забезпе�
чення стабільного функціонування теплових мереж м. Києва і недопущення виникнення надзвичайних си�
туацій, які можуть призвести до негативних екологічних та техногенних наслідків, а також для якісного та
надійного забезпечення об’єктів промисловості, житлово�комунального, соціально�культурного, побуто�
вого призначення та населення м. Києва тепловою енергією, в межах здійснення функцій органу місце�
вого самоврядування:

1. Публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО”
(далі — ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”) здійснити за власні кошти
згідно з розробленою та затвердженою в установленому
порядку проектно!кошторисною документацією роботи з
капітального ремонту теплової мережі на ділянці від ТК!
419/3 до ж/б № 22/13 на вул. Щусєва у Шевченківсько!
му районі з частковим розриттям проїзної частини та тро!
туарів, а також з тимчасовим обмеженням руху транс!

порту на вул. Вавилових, крім автомобілів спеціального
призначення, згідно з графіком, що додається.

2. ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”:
2.1. До початку виконання робіт отримати у встанов!

леному порядку дозвіл на виконання будівельних робіт в
інспекції державного архітектурно!будівельного контролю
та ордер на тимчасове порушення благоустрою в Голов!
ному управлінні контролю за благоустроєм виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської держав!
ної адміністрації).

2.2. Роботи, зазначені у пункті 1 цього розпоряджен!
ня, виконувати згідно з Правилами благоустрою м. Ки!
єва, затвердженими рішенням Київської міської ради від
25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами та доповненнями),
забезпечивши тризмінний режим роботи.

2.3. Розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в 
м. Києві схему організації дорожнього руху на період вико!
нання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

2.4. Забезпечити безпеку дорожнього руху та безпечний
прохід пішоходів і проїзд транспортних засобів спеціального
призначення шляхом встановлення відповідних дорожніх зна!
ків, огородження місць роботи, освітлення, сигнальних ліх!
тарів у місцях виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього
розпорядження, протягом усього періоду виконання робіт.

2.5. Після завершення робіт відновити покриття про!
їзної частини і тротуарів за типом існуючого на ділянці в
межах розриття та забезпечити передачу за актами ко!
мунальному підприємству “Шляхово!експлуатаційне
управління по ремонту та утриманню автомобільних шля!
хів та споруд на них Шевченківського району м. Києва”.

2.6. Після завершення робіт з капітального ремонту
теплових мереж забезпечити підключення всіх спожива!
чів, теплопостачання яких здійснювали теплові мережі,
що підлягали капітальному ремонту, до теплопостачання
від відновлених теплових мереж.

3. Взяти до відома, що після завершення робіт з капі!
тального ремонту теплових мереж майно зараховується
до комунальної власності територіальної громади м. Ки!
єва з наступною передачею у володіння та користування
ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”.

4. Доручити Головному управлінню комунальної влас!
ності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) забезпечити у
встановленому порядку списання демонтованого майна
та зарахування до комунальної власності територіальної
громади міста Києва відновлених теплових мереж, зазна!
чених у пункті 1 цього розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження по!
класти на першого заступника голови Київської міської
державної адміністрації Мазурчака О. В.

Ви он ючий обов’яз и олови
О. Маз рча



ОГОЛОШЕННЯ
про+намір+передати+в+оренд5+об’є9ти,+що+належать+до+9ом5нальної

власності+територіальної+Aромади+міста+Києва

ОРЕНДОДАВЕЦЬ+—+ГОЛОВНЕ+УПРАВЛІННЯ+КОМУНАЛЬНОЇ+ВЛАСНОСТІ+М.+КИЄВА

Термін' прийняття' заяв' про' оренд2' —' 10' робочих' днів' з' дня' п2блі:ації' о=олошення.' Заяви' про' оренд2' приймаються' за' адресою:
в2л.'Хрещати:,'10,'Головне'2правління':ом2нальної'власності'м.'Києва.

Отримати'довід:ов2'інформацію'можна'за'адресою:'01001,'м.'Київ,'в2л.'Хрещати:,'10,'Головне'2правління':ом2нальної'власності
м.'Києва,':аб.'524,'телефони'для'довідо::'279-27-86,'279-27-93.

За=2блене'Свідоцтво'про'реєстрацію'платни:а'подат:ів'форми'2'РПП, видане
Представництв2'“Палма'Гр2п'С.А.”'(:од'ЄДРПОУ'21665927),'вважати'недійсним.

Головне+5правління+95льт5ри+ви9онавчоAо+орAан5+Київради+
(Київсь9ої+місь9ої+державної+адміністрації)+

оAолош5є+9он95рс+на+заміщення+ва9антної+посади+заст5пни9а
начальни9а+відділ5+з+питань+роботи+м5зеїв,+бібліоте9,+архів5+та

міжнародно-95льт5рних+зв’яз9ів+за+стро9овим+тр5довим+доAовором
(на+період+де9ретної+відп5ст9и)

ВимоAи:+ вища' освіта' відповідно=о' професійно=о' спрям2вання' за' освітньо-
:валіфі:аційним'рівнем'ма=істра,'спеціаліста,'стаж'роботи'на'посаді'=оловно=о'спеціаліста
не'менше'3-х'ро:ів'або'за'фахом'не'менше'5'ро:ів'на':ерівних'посадах'в'інших'сферах,
вільне'володіння'іноземною'мовою.

До95менти+приймаються+протяAом+місяця+за+адресою:
м.'Київ-01004,'б2льв.'Т.Г.'Шевчен:а,'3.

Довід9и+за+тел.:+279-52-82,'279-72-51.

О=олошення'Ухвалою'Київсь9оAо+апеляційноAо+адмініс-
тративноAо+с5д5+від:рито'апеляційне'провадження'2'спра-
ві'за'апеляційною'с:ар=ою'Клич:а'Віталія'Володимирови-
ча' на' постанов2' Шевчен:івсь:о=о' районно=о' с2д2' м.' Киє-
ва' від' 27.02.2007' ро:2' 2' справі' №' 2а-245/07' за' позовом
Поля:ової'Олени'Юріївни'до'ви:онавчо=о'ор=ан2'Київсь:ої
місь:ої'ради'(Київсь:ої'місь:ої'державної'адміністрації)'про
с:ас2вання'розпорядження'№'1574'від'30.10.2006'ро:2.

До#$ва'и#меш,анців#Печерсь,о'о#район$

З+1+вересня+від9рито+офіс+Печерсь9ої+районної+орAанізації
політичної+партії+“Фронт+Змін”

Графі9+роботи:+понеділо:-п’ятниця'з'10.00'по'18.00.

Ор=анізацією'надаються'БЕЗКОШТОВНІ':онс2льтації'щопонеділ:а,'щосереди'та'щоп’ятниці'з'15.00
по'18.00: - юридичні':онс2льтації;

- з'питань'ОСББ'та'ЖКГ;
- “Кліні:а' здоров’я”' (проводиться' :омп’ютерна' діа=ности:а' лі:арем-:онс2льтантом' —

за попереднім'записом).

Адреса:+в2л.'Лютерансь:а,'10-а,'оф.'29.'Тел.+(044)'219-09-33.

Управління+ праці+ та+ соціальноAо+ захист5+ населення
Печерсь9ої+ районної+ в+ місті+ Києві+ державної+ адміністрації
оAолош5є+9он95рс+на+заміщення+ва9антної+посади:

-"провідно*о"спеціаліста"відділ1"персоніфі3овано*о"облі31"піль*.
До':он:2рс2'запрош2ються'особи'з'вищою'освітою'та'досвідом'роботи.'Для'2часті'в

:он:2рсі' необхідно' протя=ом' місяця' з' дня' оп2блі:2вання' о=олошення' зверн2тися' за
адресою:'м.'Київ,'в2л.'Цитадельна'4/7,':.19,'тел.'280-69-98.

РеAіональне+відділення+Фонд5+державноAо+майна+У9раї-
ни+ по+ м.+ Києв5+ повідомляє+ про+ підс5м9и+ приватизації
шляхом+ви95п5+об’є9та+9ом5нальної+власності+Aр5пи+А:

- нежилі' приміщення' за=альною' площею' 344,90' :в.м,' за' адресою:
м.' Київ,' проспе:т' Свободи,' 2,' літ.' А'.' Приватизовані' юридичною
особою'за'1'978'536,00'=рн,'в'том2'числі'ПДВ'329'756,00'=рн.

За+ зміст+ ре9ламних+ оAолошень+ відповідає+ ре9ламодавець.+ Ре9лама+ др595ється+ мовою+ ориAінал5
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№
п/п

Балансо5трим5вач
(юридична

адреса,
9онта9тний

телефон)

Дані+про+об’є9т+оренди

Хара9теристи9а Місцезнаходження
ЗаAальна

площа,
9в.м

Цільове+ви9ористання
приміщення

Ма9симально
можливий+стро9

оренди+

1.

Управління'освіти
Солом’янсь:ої

районної'в'місті
Києві'державної

адміністрації'

(03087,'м.'Київ,
в2л. Пітерсь:а,'12,

тел. 242-21-71,
фа:с 242-21-71)

2'поверх
просп.'Відрадний,'8

літ.'А
59,40

Діяльність'2'=ал2зі'освіти
(по=одинно)

12'місяців

2. 2'поверх просп.'Відрадний,'20 144,00

Діяльність'з'ор=анізації
дозвілля'дітей,'юнацтва,

розвит:2'їх'фахових
здібностей'та'зал2чення

до'занять'з'фізичної
:2льт2ри'та'спорт2

(фіз:2льт2рно-оздоровчі
посл2=и,'заняття'з

хорео=рафії)'(по=одинно)

12'місяців

3. 1'поверх в2л.'Виборзь:а,'51/53 12,00
Діяльність'2'=ал2зі'освіти

(по=одинно)
12'місяців

4. 1'поверх в2л.'Виборзь:а,'57 93,20
Діяльність'2'=ал2зі'освіти

(по=одинно)
12'місяців

5.
3'поверх'-'61.00':в.м,
4'поверх'-'59,60':в.м

в2л.'Героїв
Севастополя,'9,'літ.А

120,60
Діяльність'2'=ал2зі'освіти

(по=одинно)
12'місяців

6.
1'поверх'приміщення
їдальні'(=арячий'цех)

в2л.'Донець:а,'25 42,20
їдальня'(харч2вання'2чнів

освітньо=о'за:лад2)
12'місяців

7. 1'поверх в2л.'Іс:рівсь:а,'8 8,50
Діяльність'2'=ал2зі'освіти

(по=одинно)
12'місяців'

8.
1'поверх'приміщення
їдальні'(=арячий'цех)

в2л.'Климен:а'Івана,
17

108,00
їдальня'(харч2вання'2чнів

освітньо=о'за:лад2)
12'місяців

9. 1'поверх
пров.

Машиноб2дівний,'24
39,00

Діяльність'2'=ал2зі'освіти
(по=одинно)

12'місяців

10.
1'поверх'-'68,80':в.м,

2'поверх'-'169,00
пров.'Платонівсь:ий,'3 237,80

Діяльність'2'=ал2зі'освіти
(по=одинно)

12'місяців

11.
1'поверх'приміщення
їдальні'(=арячий'цех)

просп.
Повітрофлотсь:ий,'22

35,00
їдальня'(харч2вання'2чнів

освітньо=о'за:лад2)
12'місяців

12.
1'поверх'приміщення
їдальні'(=арячий'цех)

в2л.'П2люя'Івана,'№3
літ.'Б

25,00
їдальня'(харч2вання'2чнів

освітньо=о'за:лад2)
12'місяців

13. 1'поверх
в2л.'Стадіонна,'4'

літ.'А
44,80

Діяльність'2'=ал2зі'освіти
(по=одинно)

12'місяців

14.
1'поверх'приміщення
їдальні'(=арячий'цех)

в2л.'Ушинсь:о=о,'32 33,00
їдальня'(харч2вання'2чнів

освітньо=о'за:лад2)
12'місяців

15.
1'поверх'приміщення
їдальні'(=арячий'цех)

просп.
Червонозоряний,'6

87,50
їдальня'(харч2вання'2чнів

освітньо=о'за:лад2)
12'місяців

16.

Управління'освіти
Дніпровсь:ої

районної'в'місті
Києві'державної

адміністрації'

(02105,'м. Київ-105,
просп.'Мир2,'6-А,

тел. 292-03-98,
фа:с 292-03-98)

1'поверх
в2л.'Гаше:а'Ярослава,

6-А
91,54

Діяльність'2'=ал2зі'освіти
(по=одинно)

12'місяців

17. 1'поверх
в2л.'Жмачен:а

Генерала,'6
62,30

Діяльність'2'=ал2зі'освіти
(по=одинно)

12'місяців

18. 1'поверх в2л.'Райд2жна,'51 58,00
Діяльність'2'=ал2зі
охорони'здоров’я

(:абінет'психоло=а)
12'місяців

19. 1'поверх
Р2санівсь:а

Набережна,'№12/3
113,36

Діяльність'2'=ал2зі'освіти
(по=одинно)

12'місяців

20. 1'поверх
в2л.'Т2маняна

Ованеса,'2
101,00

Діяльність'2'=ал2зі'освіти
(по=одинна'оренда'для

проведення'теоретичних
занять'по'під=отовці
водіїв'транспортних

засобів':ате=орії'“В”)

12'місяців

21. 1'поверх в2л.'Плеханова,'6-А 87,60

Діяльність'з'ор=анізації
дозвілля'дітей,'юнацтва,

розвит:2'їх'фахових
здібностей'та'зал2чення

до'занять'з'фізичної
:2льт2ри'та'спорт2

(по=одинна'оренда'для
проведення'занять'з

:арате'з'дітьми'та
підліт:ами)

12'місяців

22. 1'поверх Хар:івсь:е'шосе,'16/1 96,20
Діяльність'2'=ал2зі'освіти

(по=одинно)
12'місяців'

23. Управління'освіти
Голосіївсь:ої

районної'в'місті
Києві'державної

адміністрації'

(м.'Київ,'
просп.'40-річчя
Жовтня,'118-б,'
тел.'237-49-56)

1'поверх в2л.'Горь:о=о,'4/6 310,00
Діяльність'2'=ал2зі

:2льт2ри,'освіти,'на2:и
12'місяців

24.

1'поверх'-'238,20':в.м,
2'поверх'-'53,40':в.м,

3'поверх'-'105,50':в.м,
4'поверх'-'360,40':в.м

в2л.'Сєченова,'9 757,50 Діяльність'2'=ал2зі'освіти 12'місяців

25. 2'поверх
в2л.'Я:2бовсь:о=о

Маршала,'7-Б
140,00

Діяльність'2'=ал2зі
:2льт2ри,'освіти,'на2:и

(по=одинно)
12'місяців

26.
Управління'освіти

Шевчен:івсь:ої
районної'в'місті
Києві'державної

адміністрації'

(04119,'м.'Київ,
в2л. Зооло=ічна,'6-а,

тел.'489-02-50)

2'поверх'-49,80':в.м,'
2'поверх'-'49,80':в.м

в2л.'Го=олівсь:а,'31 99,60 Діяльність'2'=ал2зі'освіти 12'місяців

27. 2'поверх в2л.'Л2:’янівсь:а,'13 51,70 Діяльність'2'=ал2зі'освіти 12'місяців

28
1'поверх'-'71,26':в.м,
1'поверх'-'12,10':в.м

пров.'Старо:иївсь:ий,
3-А

83,36 Діяльність'2'=ал2зі'освіти 12'місяців

29.
1'поверх'-'74,80':в.м,
2'поверх'-'77,20':в.м

в2л.'Шамрила
Тимофія,'№4'Б

152,00 Діяльність'2'=ал2зі'освіти 12'місяців

30. 1'поверх пров.'Чеховсь:ий,'4'А 97,60 Діяльність'2'=ал2зі'освіти 12'місяців

Відповіді+на+9росворд
По+Aоризонталі:+5. пі:'7. бра=а'8. а=ент'9. одр'10. :ишла:'12. оратор
13. =ромада'18. =рафіті'19. психі:а'22. с:інхед'25. соро:а'26. яриж:а
27. фрі'28. :нелі'29. :адри'30. січ

По+ верти9алі:+ 1. зи=за=' 2. діадема' 3. си=ара' 4. =р2ша' 6. знать'
11. :рити:а' 12. Одіссея' 14. =ра' 15. ефа' 16. Ехо' 17. а:т' 20. анархія
21. транс'22. с:альп'23. дріада'24. дж2ра

ПільAова+передплата+з+достав9ою+Aазети+
в+поштов5+с9ринь95

на+місяць ..............6+Aрн.+50+9оп.

на+3+місяці ..........19+Aрн.+50+9оп.

на+6+місяців ........39+Aрн.+00+9оп.

на+12+місяців ......78+Aрн.+00+9оп.

на+місяць ............21+Aрн.+50+9оп.

на+3+місяці ..........64+Aрн.+50+9оп.

на+6+місяців ......129+Aрн.+00+9оп.

на+12+місяців ....258+Aрн.+00+9оп.

ІНДЕКС+ЧЕТВЕРГОВОГО+ВИПУСКУ
(З+ПРОГРАМОЮ+ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2011 РІК
22094

Передплатні+ціни
на+місяць ............10+Aрн.+90+9оп.

на+3+місяці ..........32+Aрн.+10+9оп.

на+6+місяців ........62+Aрн.+55+9оп.

на+12+місяців ....123+Aрн.+90+9оп.

на+місяць ..............40+Aрн.+90+9оп.

на+3+місяці ..........122+Aрн.+10+9оп.

на+6+місяців ........242+Aрн.+55+9оп.

на+12+місяців ......483+Aрн.+90+9оп.

ІНДЕКС+ЩОДЕННОГО+ВИПУСКУ
(ВТ,+СР,+ЧТ,+ПТ) 61308

О ф о р м л е н н я + + п р о в о д и т ь с я + + в + + р е д а 9 ц і ї
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Випуск №94 (965)
середа,  7 вересня
2011 року ДОКУМЕНТ

Нормативно

правові та інші акти
органів 
державної влади 
та управління

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради 

від 26.04.07 № 456/1117 
“Про реформування галузі охорони здоров’я

в місті Києві”
від 17 лютого 2011 року № 21/5408 

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, Основ законодавства України про охорону здоров’я, на виконання рішення Київради від
19.12.06 № 290/347 “Про оптимізацію системи надання медичної допомоги мешканцям міста Ки!
єва”, з метою забезпечення доступної кваліфікованої медичної допомоги кожному киянину, запро!
вадження нових ефективних механізмів фінансування та управління у сфері охорони здоров’я, ство!
рення умов для формування здорового способу життя серед населення міста Києва Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від
26.04.07 № 456/1117 “Про реформування галузі охоро�
ни здоров’я в місті Києві”, а саме:

1.1. Розділ 1. “ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПОЛІТИКИ КИ�
ЇВСЬКОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я” додатка
1 до рішення після абзацу 25 доповнити новими абзаца�
ми такого змісту:

“— реорганізація управління системою охорони здо�
ров’я м. Києва;

— запровадження нових моделей економічних розра�
хунків за надання медичної допомоги на засадах сімей�
ної медицини;

— забезпечення розмежування фінансування закладів
охорони здоров’я м. Києва на первинному, вторинному
та третинному рівнях;

— передачі в підпорядкування районним у м. Києві
державним адміністраціям, розширивши їх повноважен�
ня, лікувально�профілактичних закладів первинної меди�
ко�санітарної допомоги (далі — ПМСД);

— щорічного виділення цільових коштів для фінансу�
вання підготовки лікарів у кількості, необхідній для міс�
та Києва, у Національному медичному університеті ім.
О. О. Богомольця, які в подальшому будуть працювати
в лікувально�профілактичних закладах столиці”.

1.2. Абзаци 1—2 Розділу ІІІ. “СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ
ТА ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ” до�
датка 1 до рішення викласти в такій редакції:

“Управління у сфері охорони здоров’я має забезпечу�
ватися Головним управлінням охорони здоров’я вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) (далі — Головне управління).

Фінансування всіх закладів охорони здоров’я, які на�
лежать до комунальної власності територіальної грома�
ди м. Києва, здійснюється з бюджету м. Києва через Го�
ловне управління та районні в місті Києві державні адмі�
ністрації”.

1.3. Абзаци 3—6, 14, 16 Розділу ІІІ. “СИСТЕМА УПРАВ�
ЛІННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМО�
ГИ” додатка 1 до рішення виключити.

У зв’язку з цим абзаци 7 — 53 вважати абзацами 3—47
відповідно.

1.4. Абзац 5 Розділу III. “СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТА
ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ” додатка
1 до рішення викласти в такій редакції:

“Рівні медичної допомоги визначаються згідно з чин�
ним законодавством України”.

1.5. Абзаци 8—23 Розділу IV. “СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ” додатка І до рішення виклю�
чити.

1.6. Розділ 1. “ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

ГАЛУЗЗЮ, СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО МЕДИЧНОГО ПРОС�
ТОРУ” додатка 2 до рішення викласти в такій редакції:

“1. ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗЗЮ,
СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО МЕДИЧНОГО ПРОСТОРУ:

1.1. Фінансування комунальних закладів охорони здо�
ров’я здійснюється з міського бюджету.

1.2. Фінансування закладів первинної медико�санітар�
ної допомоги здійснюється з міського бюджету через
районні в м. Києві державні адміністрації, а всі інші че�
рез Головне управління охорони здоров’я виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації).

1.3. Збереження та створення в структурі районних у
м. Києві державних адміністрацій управлінь охорони здо�
ров’я з метою організації діяльності закладів охорони
здоров’я, розташованих на території адміністративного
району.

1.4. Управління галуззю охорони здоров’я м. Києва
здійснюється відповідно до схеми, що додається”.

1.7. Пункт 2.1 Розділу 2. “ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ФІНАН�
СОВО�ЕКОНОМІЧНІ ЗАХОДИ” додатка 2 до рішення ви�
класти в такій редакції:

“2.1. Розробка та затвердження на сесії Київської місь�
кої ради “Програми розвитку амбулаторної мережі на
2011—2015 роки” з урахуванням забудови нових житло�
вих масивів та використанням нежитлових приміщень ко�
мунальної власності в районах старої забудови”.

1.8. Пункти 2.3—2.6, 2.9—2�10 Розділу 2. “ОРГАНІЗА�
ЦІЙНІ ТА ФІНАНСОВО�ЕКОНОМІЧНІ ЗАХОДИ” додатка 2
до рішення виключити.

У зв’язку з цим пункти 2.7—2.8 вважати пунктами
2.3—2.4 відповідно.

1.9. Пункт 2.4 Розділу 2. “ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ФІНАН�
СОВО�ЕКОНОМІЧНІ ЗАХОДИ” додатка 2 до рішення ви�
класти в новій редакції:

“2.4. Створення мережі закладів сімейної медицини”.
1.10. Розділ 4. “ПОКРАЩЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО�ТЕХНІЧ�

НОЇ БАЗИ” додатка 2 до рішення викласти в новій редак�
ції:

“4.1. Визначати потребу матеріально�технічного за�
безпечення закладів охорони здоров’я з урахуванням
плану їх оптимізації.

4.2. Забезпечити ефективне використання медично�
го обладнання, яке закуплено за рахунок коштів держав�
ного та місцевого бюджетів.

4.3. Здійснювати контроль за дотриманням медичної
та економічної ефективності використання бюджетних
коштів та комунального майна, закріпленого за заклада�
ми охорони здоров’я м. Києва”.

1.11. Підпункт 1.3 пункту 1 рішення виключити.

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про порядок денний 
пленарного засідання VII сесії 

Київради VI скликання 24.02.2011
від 24 лютого 2011 року № 53/5440

Враховуючи подання депутатських фракцій Київської міської ради, Погоджувальної ради голів депутат!
ських фракцій, Президії Київради Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести до порядку денного пленарного засідання VII сесії
Київради VI скликання 24.02.2011 наступні питання:

1. Про внесення змін до рішення Київради від 30.12.2010
№ 573/5385 “Про бюджет міста Києва на 2011 рік”.

2. Про внесення змін до рішення Київради від 30.12.2010
№ 574/5486 “Про Програму соціально�економічного розвитку
на 2011 рік”.

3. Про направлення депутатських запитів Київському місь�
кому голові та посадовим особам.

4. Про затвердження Порядку визначення обсягів пайо�

вої участі (внеску) власників тимчасових споруд (малих ар�
хітектурних форм) в утриманні об’єктів благоустрою м. Ки�
єва та внесення змін до деяких рішень Київської міської ра�
ди.

5. Передача приміщень у власність Посольству Естонської
Республіки в Україні місць загального користування у житло�
вому будинку № 43�б на вул. Пушкінській.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про створення тимчасової контрольної 
комісії Київради з питань контролю 

за утворенням Громадської ради 
при Солом’янській районній 

в місті Києві 
державній адміністрації

від 24 лютого 2011 року № 58/5445

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 26, статті 48 Закону України “Про місцеве самоврядуван!
ня в Україні”, пункту 16.9 статті 16 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київради
від 01.07.2008 № 8/8, пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 “Про
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”, враховуючи численні
звернення об’єднань громадян стосовно їх участі у формуванні громадських рад при місцевих органах ви!
конавчої влади та місцевого самоврядування, а також те, що 84 інститути громадянського суспільства не
були допущені до участі у формуванні громадської ради у Солом’янському районі міста Києва, з метою
контролю за утворенням Громадської ради при Солом’янській районній в місті Києві державній адмініс!
трації Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити тимчасову контрольну комісію Київради з пи�
тань контролю за утворенням Громадської ради при Соло�
м’янській районній в місті Києві державній адміністрації у
зв’язку із зверненнями інститутів громадянського суспільства
стосовно їх участі у формуванні складу громадської ради.

2. Головою тимчасової контрольної комісії обрати депу�
тата Київської міської ради Андрієвського Дмитра Йосипо�
вича.

3. Депутатським фракціям у Київській міській раді та де�
путатам Київської міської ради подати пропозиції заступни�
ку міського голови — секретарю Київради Довгому О. С. для
формування складу тимчасової контрольної комісії Київради
з питань контролю за утворенням Громадської ради при Со�
лом’янській районній в місті Києві державній адміністрації.

4. Тимчасовій контрольній комісії:
4.1. Здійснити контроль за утворенням Громадської ра�

ди при Солом’янській районній в місті Києві державній ад�
міністрації у зв’язку із зверненнями інститутів громадянсько�
го суспільства стосовно їх участі у формуванні складу гро�
мадської ради.

4.2. Встановити причини, що призвели до усунення 84 ін�
ститутів громадянського суспільства від участі у формуван�
ні складу Громадської ради при Солом’янській районній в
місті Києві державній адміністрації.

4.3. До 1 травня 2011 року подати на розгляд Київської
міської ради звіт про результати роботи комісії та пропози�
ції щодо забезпечення реальної участі інститутів громадян�
ського суспільства у формуванні складу Громадської ради
при Солом’янській районній в місті Києві державній адмініс�
трації.

5. Матеріально�технічне, інформаційне та організаційне
забезпечення роботи тимчасової контрольної комісії Київра�
ди покласти на секретаріат Київради.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань місцевого самовряду�
вання, регіональних, міжнародних зв’язків та інформаційної
політики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1.12. Додаток 3 до рішення Київської міської ради від
26.04.07 № 456/1117 “Про реформування галузі охорони
здоров’я в місті Києві” виключити.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на

постійну комісію Київради з питань охорони здоров’я та
соціального захисту.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Про врегулювання майнових питань, пов’язаних 
із будівництвом Подільського мостового переходу

від 31 березня 2011 року № 104/5491

Відповідно до статей 319, 327, 329 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, час�
тин другої, п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про
правовий режим майна у Збройних Силах України”, Закону України “Про передачу об’єктів права держав�
ної та комунальної власності”, постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 № 1282 “Про затвер�
дження Порядку вилучення і передачі військового майна Збройних Сил”, постанови Кабінету Міністрів
України від 21.09.98 № 1482 “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, врахо�
вуючи звернення Міністерства оборони України від 15.01.2011 № 220/192, комунального підприємства
“Дирекція будівництва шляхово�транспортних споруд м. Києва” від 06.12.2010 № 31�1821 та від 19.01.2011
№ 31�59, з метою забезпечення будівництва Подільського мостового переходу через річку Дніпро в місті
Києві Київська міська радаа

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від
27.01.2005 № 34/2610 “Про надання згоди на передачу до
державної власності корпусу № 9 та корпусу № 11 клінічної
лікарні № 15 комунальної власності територіальної грома�
ди міста Києва” (із змінами і доповненнями, внесеними рі�
шенням Київської міської ради від 16.03.2006 № 199/3290),
виклавши його в такій редакції:

“Про надання згоди на передачу у державну власність об’�
єкта комунальної власності територіальної громади міста
Києва на вулиці Нижній Вал, 49, літера Б, та прийняття до
комунальної власності територіальної громади міста Києва
об’єкта державної власності на вулиці Електриків, 33, літе�
ра А”.

Відповідно до статей 319, 327, 329 Цивільного кодексу
України, пункту 30 частини першої статті 26, частини дру�

гої, п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самовря�
дування в Україні”, Закону України “Про правовий режим
майна у Збройних Силах України”, Закону України “Про пе�
редачу права державної та комунальної власності”, поста�
нови Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 № 1282 “Про
затвердження Порядку вилучення і передачі військового
майна Збройних Сил”, постанови Кабінету Міністрів Укра�
їни від 21.09.98 № 1482 “Про передачу об’єктів права дер�
жавної та комунальної власності”, враховуючи звернення Мі�
ністерства оборони України від 15.01.2011 № 220/192, ко�
мунального підприємства “Дирекція будівництва шляхово�
транспортних споруд міста Києва” від 06.12.2010 № 31�
1821 та від 19.01.2011 № 31�59, з метою забезпечення бу�
дівництва Подільського мостового переходу через річку Дніп�
ро в місті Києві Київська міська рада

1. Надати згоду:
1.1. На передачу у державну власність до сфери управ�

ління Міністерства оборони України нежитлової будівлі —
щойно виявлений об’єкт культурної спадщини (за видом —
архітектура) — наказ Комітету охорони і реставрації пам’яток
історії, культури та історичного середовища Київської місь�
кої державної адміністрації від 16.05.94 № 10) на вул. Ниж�
ній Вал, 49, літера Б, загальною площею 660,3 кв. м (кор�
пус № 9 клінічної лікарні № 15), що належить до комуналь�
ної власності територіальної громади міста Києва.

1.2. На прийняття до комунальної власності територіаль�
ної громади міста Києва будівлі № 1, літера А, на вулиці Елек�
триків, 33, загальною площею 915,5 кв. м, військового міс�
течка № 204, що належить до державної власності, перебу�
ває у сфері управління Міністерства оборони України, вико�
ристовується військовою частиною А0515 Міністерства обо�
рони України, що підлягає вилученню для суспільних потреб
у зв’язку із будівництвом Подільського мостового переходу
через річку Дніпро в місті Києві.

2. Після здійснення передачі в установленому порядку від�
повідно до пункту 1 цього рішення:

2.1. Закріпити на праві господарського відання за кому�
нальним підприємством “Дирекція будівництва шляхово�
транспортних споруд міста Києва” будівлю № 1, літера А,
на вулиці Електриків, 33, загальною площею 915,5 кв. м.

2.2. Дозволити комунальному підприємству “Дирекція
будівництва шляхово�транспортних споруд міста Києва” за
рахунок кошторису будівництва Подільського мостового пе�
реходу через річку Дніпро в місті Києві здійснити:

— ремонтно�реставраційні роботи нежитлової будівлі на
вулиці Нижній Вал, 49, літера Б;

— знесення та списання з балансу будівлі № 1, літера А,
на вулиці Електриків, 33.

3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації) забезпечити здійснення ор�
ганізаційно�правових заходів щодо виконання цього рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань власності.” .

2. Внести до рішення Київської міської ради від 11.07.2007
№ 1153/1814 “Про заходи, спрямовані на забезпечення бу�
дівництва Подільського мостового переходу через річку Дніп�
ро в місті Києві” (із змінами і доповненнями, внесеними рі�
шенням Київської міської ради від 11.12.2008 № 769/769)
такі зміни:

пункт 6 рішення виключити.
3. Внести до рішення Київської міської ради від 29.04.2010

№ 601/4039 “Про погодження передачі об’єктів державної
та комунальної власності шляхом обміну” такі зміни:

3.1. Назву рішення викласти в такій редакції:
“Про надання згоди на передачу у державну власність об’�

єкта комунальної власності територіальної громади міста
Києва на вулиці Нижній Вал, 49, літера А, та прийняття до
комунальної власності територіальної громади міста Києва
об’єктів державної власності на вулиці Електриків, 33, літе�
ри Б, В”.

3.2. Пункт 1 рішення викласти в такій редакції:

“1. Надати згоду:
1.1. На передачу у державну власність до сфери управ�

ління Міністерства оборони України нежитлової будівлі —
щойно виявлений об’єкт культурної спадщини (за видом —
архітектура) — наказ Головного управління від 25.09.2006
№ 53) на вул. Нижній Вал, 49, літера А, загальною площею
1002,3 кв. м (корпус № 10 клінічної лікарні № 15), що на�
лежить до комунальної власності територіальної громади
міста Києва.

1.2. На прийняття до комунальної власності територіаль�
ної громади міста Києва будівель № 28, літера В, на вулиці
Електриків, 33, загальною площею 220,8 кв. м та № 60, лі�
тера Б, на вулиці Електриків, 33, загальною площею 295,5 кв.
м, військового містечка № 204, що належать до державної
власності, перебувають у сфері управління Міністерства обо�
рони України, використовуються військовою частиною А0515
Міністерства оборони України, що підлягають вилученню для
суспільних потреб у зв’язку із будівництвом Подільського
мостового переходу через річку Дніпро в місті Києві.”.

3.3. Пункт 2 рішення викласти в такій редакції:
“2. Після здійснення передачі в установленому порядку

відповідно до пункту 1 цього рішення:
2.1. Закріпити на праві господарського відання за кому�

нальним підприємством “Дирекція будівництва шляхово�
транспортних споруд міста Києва” будівлі № 28, літера В,
на вулиці Електриків, 33, загальною площею 220,8 кв. м та
№ 60, літера Б, на вулиці Електриків, 33, загальною площею
295,5 кв. м.

2.2. Дозволити комунальному підприємству “Дирекція
будівництва шляхово�транспортних споруд міста Києва”
знести та списати з балансу будівлі, зазначені у підпункті
2.1 пункту 2 цього рішення”.

3.4. Рішення доповнити пунктом 3 такого змісту:
“3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській

міській державній адміністрації) забезпечити здійснення орга�
нізаційно�правових заходів щодо виконання цього рішення.”.

У зв’язку з цим пункти 3 — 5 рішення вважати відповід�
но пунктами 4 — 6.

4. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) в тримісячний термін після передачі об’�
єктів з комунальної власності територіальної громади міста
Києва у державну власність до сфери управління Міністер�
ства оборони України забезпечити за поданням Міністерства
оборони України прийняття Київською міською радою рі�
шення про відведення землі, проведення робіт по відведен�
ню та винесенню в натуру (на місцевість) меж земельної ді�
лянки, на якій розташовані нежитлові будівлі літера А та лі�
тера Б на вулиці Нижній Вал, 49, у межах, необхідних для
розміщення і постійної діяльності підрозділу Міністерства
оборони України та виготовленню документа, що посвідчує
право постійного користування земельною ділянкою.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до договорів оренди земельних 
ділянок, укладених між Київською міською радою 

та суб’єктами господарювання
від 31 березня 2011 року № 124/5511

З метою приведення у відповідність до вимог законодавства істотних умов договорів оренди земельних
ділянок, відповідно до Закону України “Про оренду землі” та враховуючи листи�звернення орендарів, Ки�
ївська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до договорів оренди земельних ділянок
згідно з додатком до цього рішення, встановивши річну
орендну плату у розмірі трьох відсотків від нормативної гро�
шової оцінки земельних ділянок.

2. Орендарям земельних ділянок, зазначеним у додатку
до цього рішення, в місячний термін звернутися до Голов�
ного управління земельних ресурсів виконавчого органу Ки�
ївради (Київської міської державної адміністрації) із клопо�

танням щодо організації робіт по внесенню відповідних змін
до договорів оренди земельних ділянок.

3. 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
до рішення Київської міської ради 

від 31.03.2011 № 124/5511

Про внесення змін до рішення Київради від 30.09.2004
№ 478/1878 “Про створення Головного управління 

з питань захисту прав споживачів виконавчого органу 
Київради (Київської міської державної адміністрації)”

від 31 березня 2011 року № 68/5455

Відповідно до статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення сесії Київради
від 16.09.2010 № 22/4843 “Про передачу належних приміщень будинку № 42, літ. А на вул. Верхній Вал в
оренду Головному управлінню з питань захисту прав споживачів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)” та з метою дотримання законодавства про захист прав спожи�
вачів у межах повноважень, покладених на органи місцевого самоврядування, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Положення про Головне управління з
питань захисту прав споживачів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації), затвердженого рі�
шенням Київради від 30.09.2004 року № 478/1878, а саме:

1.1. Абзац 3 пункту 1 “Місцезнаходження (юридична ад�
реса) Головного управління з питань захисту прав спожи�
вачів виконавчого органу Київради (Київської міської держав�

ної адміністрації): 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 42�а.”.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�

стійну комісію Київради з питань торгівлі, підприємництва,
громадського харчування та послуг.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про встановлення меж зон санітарної охорони 
трьох водозабірних свердловин публічного акціонерного

товариства “Квазар”, розташованих у Сирецькому гаї
Подільського району м. Києва

від 31 березня 2011 року № 69/5456

Керуючись пунктом 9 статті 8 та статтею 93 Водного кодексу України, статтею 113 Земельного кодексу Укра�
їни, статтею 34 Закону України “Про питну воду та питне водопостачання”, постановою Кабінету Міністрів Укра�
їни від 18.12.98 № 2024 “Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів” та враховуючи звер�
нення публічного акціонерного товариства “Квазар” від 28.10.2010 № 344/А, Київська міська радаа

ВИРІШИЛА:

1. Встановити межі зон санітарної охорони трьох сверд�
ловин публічного акціонерного товариства “Квазар”, які роз�
ташовані в Сирецькому гаї Подільського району м. Києва.

Для кожної з трьох артезіанських свердловин відповідно
до затвердженої технічної документації передбачається три
пояси зон санітарної охорони. Перший пояс (зона суворо�
го режиму) встановити радіусом 30 м від свердловини. Дру�
гий пояс зони санітарної охорони — шириною 644 м, тре�
тій — шириною 952 м.

2. Контроль за виконанням належного утримання зони са�
нітарної охорони та дотримання вимог режиму першого по�
ясу покласти на публічне акціонерне товариство “Квазар”.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань екологічної політики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін та доповнень до рішення Київської
міської ради від 27.05.2004 № 262/1472 “Про орендне
користування житловими приміщеннями комунального

підприємства “Спецжитлофонд”
від 31 березня 2011 року № 75/5462

Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з ме�
тою належного утримання комунального майна міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення у рішення Київської місь�
кої ради від 27.05.2004 № 262/1472 “Про орендне користу�
вання житловими приміщеннями комунального підприємства
“Спецжитлофонд” (зі змінами, внесеними рішенням Київра�
ди від 28.09.2006 № 18/75), а саме:

1.1. Викласти пункт 2 рішення в такій редакції:
“2. Орендну плату, отриману комунальним підприєм�

ством “Спецжитлофонд” за користування житловими при�
міщеннями, спрямувати на матеріально�технічне забезпе�
чення, експлуатацію та обслуговування будинків маневре�
ного фонду і гуртожитків, ремонт внутрішньобудинкових ін�
женерних мереж, що знаходяться у господарському відан�

ні підприємства, та підготовку до осінньо�зимового періо�
ду.”.

1.2. Доповнити рішення Київради пунктом 3 такого змісту:
“3. Розмір місячної орендної плати за користування жит�

ловими приміщеннями на наступний місяць розраховуєть�
ся шляхом коригування розміру місячної орендної плати за
попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.”.

У зв’язку з цим пункт 3 вважати пунктом 4.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�

стійну комісію Київради з питань житлово�комунального
господарства та паливно�енергетичного комплексу.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

№
п/п

Дата та
реєстраційний

номер
до овор
оренди

земельної
ділян и

Термін
оренди

Орендар земельної ділян и Місце розташ вання
земельної ділян и

1 26.12.2005
№ 62-6-00291

15 ро ів А ціонерна енер опостачальна
омпанія "Київенер о"

в л. Ми оли За ревсь о о, 16,
Деснянсь ий р-н

2 30.11.2007
№ 72-6-00463

5 ро ів Від рите а ціонерне товариство
"Київ аз"

в л. Ми оли Василен а, 5,
Солом'янсь ий р-н

3 10.07.2003
№ 78-6-00099

25 ро ів За рите а ціонерне товариство "СІТІ-
МАРКЕТ"

просп. Мос овсь ий, 26,
Оболонсь ий р-н

4 01.08.2006
№ 78-6-00384

25 ро ів Товариство з обмеженою
відповідальністю "СОТО"

перетин Вели ої ільцевої
доро и, в л. Місь ої та
Гостомельсь о о шосе,
Оболонсь ий р-н

5 14.09.2007
№ 78-6-00459

10 ро ів За рите а ціонерне товариство
"РЕМДИЗЕЛЬ"

просп. Мос овсь ий, 32,
Оболонсь ий р-н

6 15.03.99
№ 90-5-00048
(із змінами)

До 15.12.2011 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Фірма "Іс ра"

в л. Промислова, 8,
Голосіївсь ий р-н

ВИРІШИЛА:
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Заст пни місь о о олови — се ретар Київради
О. Дов ий

Заст пни місь о о олови — се ретар Київради
О. Дов ий

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
26.02.2010 № 31/3469 “Про внесення змін до договорів

оренди земельних ділянок, укладених між Київською
міською радою та суб’єктами господарювання”

від 31 березня 2011 року № 126/5513

З метою приведення у відповідність до вимог законодавства істотних умов договорів оренди земельних
ділянок, відповідно до Закону України “Про оренду землі” та враховуючи листи�звернення орендарів, Ки�
ївська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Доповнити перелік договорів оренди земельних діля�
нок, до яких внесені зміни рішенням Київської міської ради
від 26.02.2010 № 31/3469 “Про внесення змін до договорів
оренди земельних ділянок, укладених між Київською місь�
кою радою та суб’єктами господарювання”, згідно з додат�
ком.

2. 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
до рішення Київської міської ради від 31.03.2011 № 126/5513

62 03.09.97 №76-5-00015 49 ро ів А ціонерний бан "АЖІО" в л. Червоноармійсь а,
10-а, 10-б,
Шевчен івсь ий р-н

63 10.10.2005 № 78-6-00320 15 ро ів Кооператив по б дівництв та
е спл атації індивід альних аражів
"Конопляний"

в л. Коноплянсь а, 9,
Оболонсь ий р-н

64 13.06.2000 № 76-6-00005 49 ро ів Від рите а ціонерне товариство
"Мостоб д"

в л. Пань івсь а, 5,
Голосіївсь ий р-н

65 08.04.2004 № 78-6-00161 25 ро ів Дочірнє підприємство "ПОЛО-
Еле трообладнання"

в л. Петра Де тярен а, 12,
Оболонсь ий р-н

66 07.08.96 № 76-5-00005 49 ро ів Головне правління Державної
сл жби охорони при МВС У раїни

в л. Малопідвальна, 5,
Шевчен івсь ий р-н

67 23.06.2000 № 78-6-00012 25 ро ів Спільне підприємство формі
Товариства з обмеженою
відповідальністю "РІФ-1"

пров. К ренівсь ий, 17.
Оболонсь ий р-н

68 17.03.2000 № 76-6-00003
(із змінами)

До
20.04.20
16

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Кінопрем'єр"

в л. Архіте тора
Городець о о, 5,
Печерсь ий р-н

69 26.09.2003 № 91-6-00161 25 ро ів Міжнародний фонд "Відродження" в л. Артема, 46,
Шевчен івсь ий р-н

70 30.03.2007 № 79-6-00499 10 ро ів Товариство з обмеженою
відповідальністю "Басейн
"Дельфін-В"

просп. 40-річчя Жовтня,
120-в, Голосіївсь ий р-н

73 26.01.98 № 85-5-00013 49 ро ів Командитне товариство "Київсь а
нотна фабри а"

в л. Фр нзе, 51-а та пров.
Мильний, Подільсь ий р-н

74 17.05.2004 № 79-6-00193 25 ро ів Товариство з обмеженою
відповідальністю "Холодильни -
Термінал"

в л. Горь о о, 33-в,
Голосіївсь ий р-н

75 09.07.2004 № 91-6-00289 25 ро ів А ціонерне товариство від рито о
тип "Слав тич"

в л. Ми оли Пимонен а,
13, Шевчен івсь ий р-н

76 01.03.2005 № 82-6-00277 25 ро ів Товариство з обмеженою
відповідальністю "АЛБЕНА"

в л. Командарма
Каменєва, 2, Печерсь ий
р-н

71 29.10.2004 № 91-6-00362 15 ро ів За рите а ціонерне товариство
"Швид о-У раїна"

в л. Ла ерна, 46-а,
Шевчен івсь ий р-н

72 19.05.2004 № 91-6-00259 25 ро ів За рите а ціонерне товариство
"Швид о-У раїна"

просп. Перемо и біля ст.
метро "Нив и",
Шевчен івсь ий р-н

N
п/п

Дата та реєстраційний
номер до овор оренди

земельної ділян и

Термін
оренди

Орендар земельної ділян и Місце розташ вання
земельної ділян и

45 24.11.99 № 78-5-00054 49 ро ів Від рите а ціонерне товариство
"Ма аронна фабри а"

в л. Фр нзе, 142,
Оболонсь ий р-н

46 13.04.2006 № 78-6-00366 10 ро ів Від рите а ціонерне товариство
"Ма аронна фабри а"

в л. Заводсь а, 7,
Оболонсь ий р-н

47 30.07.2003 № 79-6-00131 25 ро ів Від рите а ціонерне товариство
"КИЇВГУМА"

просп. 40-річчя Жовтня, 6,
Голосіївсь ий р-н

48 21.01.2003 № 79-6-00085 25 ро ів Від рите а ціонерне товариство
"КИЇВГУМА"

Столичне шосе, 151,
Голосіївсь ий р-н

49 13.03.2007 № 78-6-00422 25 ро ів Мале приватне підприємство
"Бер т"

в л. Автозаводсь а, 2.
Оболонсь ий р-н

50 09.12.2003 № 78-6-00137 25 ро ів А ціонерний омерційний
промислово-інвестиційний бан
(за рите а ціонерне товариство)

просп. Оболонсь ий, 34-в,
Оболонсь ий р-н

51 13.05.96 № 88-5-00003 49 ро ів Реда ція азети Верховної Ради
У раїни "Голос У раїни"

в л. Петра Нестерова, 4,
Шевчен івсь ий р-н

52 28.03.2006 № 62-6-00311
(із змінами і
доповненнями)

25 ро ів Товариство з обмеженою
відповідальністю "ЄВРО-ЛУНО-
ПАРК"

в л. Поп дрен а, 63,
Деснянсь ий р-н

53 24.10.2006 № 85-6-00291 15 ро ів Міжнародний Бла одійний Фонд
"Слав тич"

в л. Еле три ів,
Подільсь ий р-н

54 27.08.2003 № 78-6-00108 25 ро ів Приватне підприємство "АКРІЛАТ-
ХІМКОНТРАКТ"

в л. Бо атирсь а,
Оболонсь ий р-н

55 14.06.2005 № 75-6-00208 25 ро ів За рите а ціонерне товариство
"ЕСМА"

в л. Ми оли Краснова, 27,
Святошинсь ий р-н

56 13.04.2006 № 85-6-00263 25 ро ів Товариство з обмеженою
відповідальністю "ФІРМА "СУЛА"

звіз Андріївсь ий, 33/6,
Подільсь ий р-н

57 08.12.2003 № 79-6-00168
(із змінами)

25 ро ів Товариство з обмеженою
відповідальністю "ФІРМА УКРТОРГ"

проспе т А адемі а
Гл ш ова, 92-б,
Голосіївсь ий р-н

58 30.08.2002 № 78-6-00059 25 ро ів За рите а ціонерне товариство
"Фірмовий ма азин "Б дматеріали"

просп. Оболонсь ий, 52,
Оболонсь ий р-н

59 18.05.2005 № 75-6-00207 10 ро ів С б'є т підприємниць ої діяльності
- фізична особа Д дарен о
Вячеслав Петрович

в л. Зодчих, 46-в,
Святошинсь ий р-н

60 26.07.2004 № 75-6-00125 25 ро ів Незалежна місцева цер ва
єван ельсь их християн
"Відродження" в Святошинсь ом
районі м. Києва

в л. Феодори П шиної,
31-а, Святошинсь ий р-н

61 12.05.2005 № 78-6-00274 25 ро ів Інстит т т ризм Федерації
професійних спіло У раїни

в л. Виш ородсь а, 12,
Оболонсь ий р-н

7 27.07.2007
№ 78-6-00451

5 ро ів Товариство з обмеженою
відповідальністю "Тор івельний дім
"ЛАСУНЯ"

в л. Полярна, 14, Оболонсь ий
р-н

8 22.12.2000
№ 62-6-00012

10 ро ів Товариство з обмеженою
відповідальністю "ЕЛОІС"

в л. Еле тротехнічна, 2а,
Деснянсь ий р-н

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
18.03.2004 № 122/1332 “Про передачу земельної 

ділянки державному територіально>галузевому 
об’єднанню “Південно>Західна залізниця” 
для влаштування будівельного майданчика 

під будівництво залізнично>автомобільного мостового
переходу через р. Дніпро у м. Києві (з підходами) 

на залізничній дільниці Київ>Московський — Дарниця 
у Дніпровському районі м. Києва”

від 31 березня 2011 року № 128/5515

Розглянувши технічну документацію по внесенню змін до рішення Київської міської ради від 18.03.2004
№ 122/1332 та враховуючи звернення державного територіально�галузевого об’єднання “Південно�За�
хідна залізниця” від 19.01.2010 № Н�З/29, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від
18.03.2004 № 122/1332 “Про передачу земельної ділянки
державному територіально�галузевому об’єднанню “Півден�
но�Західна залізниця” для влаштування будівельного май�
данчика під будівництво залізнично�автомобільного мосто�
вого переходу через р. Дніпро у м. Києві (з підходами) на
залізничній дільниці Київ�Московський — Дарниця у Дніпров�
ському районі м. Києва” у зв’язку зі зміною права користу�
вання земельною ділянкою, а саме:

— у назві рішення слово “передачу” замінити словом “на�
дання”;

— у преамбулі рішення цифри “93” замінити цифрами
“92”;

— у пункті 2 рішення слово “передати” замінити словом

“надати”, а слова та цифру “в короткострокову оренду на 2
роки” замінити словами “в постійне користування”.

2. Державному територіально�галузевому об’єднанню
“Південно�Західна залізниця” у місячний термін звернути�
ся до Головного управління земельних ресурсів виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) із клопотанням щодо організації робіт по
виготовленню документа, що посвідчує право користуван�
ня земельною ділянкою. 

3. 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 направлення депутатських запитів Київському 
міському голові та посадовим особам

від 31 березня 2011 року № 141/5528

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 01.07.2008 № 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 31.03.2011,
згідно 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
розглянутий у встановлений Київрадою строк, то посадова
особа зобов’язана письмово повідомити про це Київраді та
депутатові Київради, який вніс запит, і запропонувати ін�
ший строк, який не повинен перевищувати одного місяця з
дня одержання запиту.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток 
до рішення Київради від 31.03.2011 № 141/5528

Депутатські запити Київському міському голові та посадовим особам,
внесені депутатами Київради та підтримані на пленарному засіданні

Київради 31.03.2011
Автор запит Корот ий зміст запит

Деп татсь а фра ція "Бло Леоніда Черновець о о"

1. Дов ий Олесь Станіславович Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О. П.
Щодо неза онності облашт вання пар вально о майданчи а на
просп. Генерала Ват тіна, 22, Дніпровсь ом районі

2. Саврасов Ма сим Віталійович Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О. П.
Щодо б дівництва полі ліні и на в л. Шалетт, 1-б, Дніпровсь ом
районі

3. Саврасов Ма сим Віталійович Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О. П.
Щодо б дівництва автодоро и для з'єднання в л. Довб ша і в л.
А адемі а Б тлерова та Червоно вардійсь ою

4. Саврасов Ма сим Віталійович Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О. П.
Щодо своєчасно о вивезення вели о абаритних відходів з
приб дин ових територій обсл ов ючими ор анізаціями
Дніпровсь о о район

5. Саврасов Ма сим Віталійович Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О. П.
Щодо в лючення в поадресний перелі за альномісь ої про рами з
відновлення асфальтних по риттів приб дин ових територій та
між вартальних проїздів житлово о осподарства м. Києва на 2011 рі

6. Саврасов Ма сим Віталійович Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О. П.
Щодо відновлення бла о строю земельної ділян и, наданої для
б дівництва житлово о б дин № 15-а на в л. Га аріна
Дніпровсь ом районі

7. Саврасов Ма сим Віталійович Заст пни Генерально о про рора У раїни - про рор м.
Києва Мельни А. С.
Щодо проведення перевір и рез льтатів розслід вання
ж рналістами теле анал СТБ



Деп татсь а фра ція "УДАР (У раїнсь ий демо ратичний альянс за реформи) Віталія Клич а"

16. Нова Наталія Василівна Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О. П.
Щодо звернення ромадян и Недаш овсь ої Олени Станіславівни

17. Нова Наталія Василівна Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О. П.
Щодо виселення бла одійно о товариства допомо и дітям та дорослим
інвалідам з роз мовими вадами "Голосіїво" з орендовано о приміщення на
в л. Терем івсь ій, 9

18. Нова Наталія Василівна Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О. П.
Щодо Компле сної місь ої цільової про рами розвит та поп ляризації
фізичної льт ри на воді, водно-технічних видів спорт та водно о т ризм в
місті Києві на 2011 - 2015 ро и

19. Нова Наталія Василівна Заст пни олови Київсь ої місь ої державної адміністрації
П занов О. Г.
Щодо житлово о б дин на в л. Гамарни а, 20, в Оболонсь ом районі

20. Нова Наталія Василівна Начальни Головно о правління земельних рес рсів ви онавчо о
ор ан Київради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) Петр В. І.
Щодо падання земельної ділян и ромадянці Тищен о Галині Гри орівні

21. Нова Наталія Василівна Начальни Головно о правління житлово о осподарства
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) Сторожен В. С.
Щодо ремонт дитячо о майданчи а на в л. Ж ова, 39, Деснянсь ом
районі

22. Нова Наталія Василівна Начальни Головно о правління онтролю за бла о строєм міста
Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) Садовом С. М.
Щодо в лючення до перелі пропозицій демонтаж МАФів, я і встановлені з
пор шенням Правил бла о строю міста

23. Нова Наталія Василівна Заст пни Генерально о про рора У раїни - про рор м. Києва
Мельни А. С.
Щодо повторної перевір и фа тів, ви ладених зверненні ромадян и
Недаш овсь ої Олени Станіславівни

24. Нова Наталія Василівна Заст пни Генерально о про рора У раїни - про рор м. Києва
Мельни А. С.
Щодо приватизації приміщення поштово о відділення N 34 УДППЗ
"У рпошта"

25. Нова Наталія Василівна Голові Голосіївсь ої районної в м. Києві державної адміністрації
Незнал О. Г.
Щодо виселення бла одійно о товариства допомо и дітям та дорослим
інвалідам з роз мовими вадами "Голосіїво" з орендовано о приміщення на
в л. Терем івсь ій, 9

26. Нова Наталія Василівна Дире тор ом нально о підприємства еле тромереж зовнішньо о
освітлення міста Києва "Київмісь світло" Швецю А. В.
Щодо освітлення озера Біле

27. Старостен о Ганна
Ві торівна

Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О. П.
Щодо облашт вання дитячо о та спортивно о майданчи ів на в л. Шолом-
Алейхема, 1, та в л. Братиславсь ій, 26

Деп татсь а фра ція "Народна Партія"

28. Пономарен о Валерій
Ми олайович

Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О. П.
Щодо проведення перевір и роботи КП "Київтранспар сервіс"

29. Оврамен о Олена
Ві торівна

Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О. П.
Щодо сплати оштів за приміщення, орендовані Міжнародним бла одійним
фондом "Від рите серце"

30. Оврамен о Олена
Ві торівна

Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О. П.
Щодо наведення зраз ово о поряд ПКіВ "Гідропар " Дніпровсь о о
район

31. Оврамен о Олена
Ві торівна

Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О. П.
Щодо проведення ремонт під'їзд б дин N 8 на просп. Генерала Ват тіна
Дніпровсь ом районі

32. Оврамен о Олена
Ві торівна

Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О. П.
Щодо проведення ремонт б дин N 8- на просп. Генерала Ват тіна
Дніпровсь ом районі

33. Оврамен о Олена
Ві торівна

Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О. П.
Щодо звернення ромадян и Сидорен о Віри Андріївни

34. Оврамен о Олена
Ві торівна

Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О. П.
Щодо наведення поряд зоні відпочин озера Райд жне Дніпровсь о о
район

35. Оврамен о Олена
Ві торівна

Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О. П.
Щодо встановлення лаво біля б дин ів N 9 та N 11 на в л. Райд жній
Дніпровсь ом районі

36. Оврамен о Олена
Ві торівна

Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О. П.
Щодо відновлення ш моізоляції вартирі N 60 б д. N 17-а на в л.
Райд жній Дніпровсь ом районі

37. Оврамен о Олена
Ві торівна

Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О.П.
Щодо правомірності встановлення МАФ на приб дин овій території б д. N 8
на в л. Милославсь ій Деснянсь ом районі

40. Петь н Оле Дмитрович Київсь ом місь ом олові Черновець ом Л. М.
Щодо небезпе и життю, здоров'ю та майн меш анців, я а творилась з
вини КП по триманню зелено о осподарства Святошинсь о о район та
АЕК "Київенер о"

41. Петь н Оле Дмитрович Начальни Управління Державної автомобільної інспе ції ГУ МВС
У раїни в м. Києві К рінном А. В.
Щодо необ р нтовано о встановлення дорожніх зна ів

Деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

42. Баранов-Мохорт Сер ій
Ми олайович

Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О. П.
Щодо забезпечення напільними еле тричними та азовими плитами,
азовими олон ами, вартирними приладами облі холодної і арячої води
малозабезпечених та піль ових ате орій ромадян міста

43. Баранов-Мохорт Сер ій
Ми олайович

Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О. П.
Щодо передачі дош ільно о навчальною за лад N 736 на в л. Верховинній,
14, з баланс філії Державно о підприємства "Антонов" - "Серійний завод
"Антонов" на баланс Святошинсь ої районної в м. Києві державної
адміністрації

44. Баранов-Мохорт Сер ій
Ми олайович

Начальни Головно о правління онтролю за бла о строєм міста
Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) Садовом С. М.
Щодо звільнення території міста Києва від самовільно розміщених МАФів

Деп татсь а фра ція "Респ блі а Київ"

38. Петь н Оле Дмитрович Київсь ом місь ом олові Черновець ом Л. М.
Щодо хилення від ви онання своїх обов'яз ів відповідальних працівни ів
відділ онтролю за бла о строєм Святошинсь ої РДА та Головно о
правління онтролю за бла о строєм м. Києва

39. Петь н Оле Дмитрович Київсь ом місь ом олові Черновець ом Л. М.
Щодо виділення оштів на операцію працівни Київсь ої місь ої лінічної
лі арні N 7 Коханч С. В.

Заст пни місь о о олови —се ретар Київради
О. Дов ий

8. Іш нінов Юрій Гри орович Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О. П.
Щодо бла о строю приб дин ової території на в л.
Червонот аць ій, 17 та 19, Дніпровсь ом районі

9. Шлапа Алла Василівна Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О. П.
Щодо апітально о ремонт житлово о б дин на в л. Шліхтера,
12, Дніпровсь ом районі

10. Шлапа Алла Василівна Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О. П.
Щодо ви ористання за призначенням приміщень ом нальної
власності на в л. Анни Ахматової, 13-в, Дарниць ом районі

11. Шлапа Алла Василівна Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О. П.
Щодо бла о строю приб дин ової території б дин N 84 на в л.
Російсь ій Дарниць ом районі

12. Шпа І ор В'ячеславович Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О. П.
Щодо відновлення асфальтово о по риття вн трішньо вартально о
проїзд в дворі б д. N 15 на Страте ічном шосе в Голосіївсь ом
районі

13. Шпа І ор В'ячеславович Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О. П.
Щодо заміни ліфта в б д. N 7 на в л. Добрий Шлях
Голосіївсь ом районі

14. Шпа І ор В'ячеславович Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О. П.
Щодо по ращення бла о строю та вивезення сміття з в л.
Солов'їної в Голосіївсь ом районі

15. Шпа І ор В'ячеславович Генеральном дире тор КП "Київавтодор" Глінсь ом Г. Я.
Щодо відновлення асфальтово о по риття дорі мі рорайон
Пиро ів Голосіївсь ом районі

Про дозвіл комунальному підприємству 
“Київжитлоспецексплуатація” на списання боргу 

по орендних платежах комунальній науково>дослідній
установі “Науково>дослідний інститут 

соціально>економічного розвитку міста”
від 28 квітня 2011 року № 147/5534

Відповідно до статті 136 Господарського кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи клопотання комунальної науково�дослідної установи
“Науково�дослідний інститут соціально�економічного розвитку міста”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Дозволити комунальному підприємству “Київжитло�
спецексплуатація” списати борг по орендних платежах у
сумі 1069784,59 грн. станом на 01.01.2011 за орендова�
ні комунальною науково�дослідною установою “Науково�
дослідний інститут соціально�економічного розвитку міс�
та” нежилі приміщення в будинку на вул. Смоленській, 6,

літ. А за рахунок залишків цільового фонду підприємства.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�

стійну комісію Київради з питань бюджету та соціально�еко�
номічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про створення тимчасової контрольної комісії Київради 
з питань перевірки законності реконструкції 

з влаштуванням мансарди будинку 
на вул. Пушкінській, 8>б

від 28 квітня 2011 року № 151/5538

Відповідно до статей 26, 48 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 16.9 стат�
ті 16 Регламенту Київської міської ради Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити тимчасову контрольну комісію Київради з пи�
тань перевірки законності реконструкції з влаштуванням ман�
сарди будинку на вул. Пушкінській, 8�б у складі представни�
ків депутатських груп і фракцій Київради:

голова тимчасової контрольної комісії Київради — ЛАВРОВ
Ігор Сергійович, депутат Київської міської ради;

члени тимчасової контрольної комісії:
КАРПУНЦОВ Валерій Віталійович, депутат Київської місь�

кої ради;
ТЕСЛЕНКО Павло Петрович, депутат Київської міської ра�

ди;
БАРАНОВ�МОХОРТ Сергій Миколайович, депутат Київської

міської ради;
ГАЙДУК Віталій Михайлович, депутат Київської міської ра�

ди;
ПАБАТ Олександр Вікторович, депутат Київської міської ра�

ди;
БРИГИНЕЦЬ Олександр Михайлович, депутат Київської

міської ради;
РЕЗНІКОВ Олексій Юрійович, депутат Київської міської ра�

ди;
ДМИТРУК Юрій Павлович, депутат Київської міської ради;
ДАВИДЕНКО Олексій Володимирович, депутат Київської

міської ради.
2. Основними завданнями тимчасової контрольної комісії

Київради з питань перевірки законності реконструкції з влаш�

туванням мансарди будинку на вул. Пушкінській, 8�б визна�
чити:

2.1. Вивчити питання законності реконструкції з влашту�
ванням мансарди будинку на вул. Пушкінській, 8�б.

2.2. Запобігти техногенній катастрофі в м. Києві.
2.3. Зняти соціальну напругу серед мешканців вул. Пуш�

кінської.
3. Матеріально�технічне, інформаційне та організаційне за�

безпечення роботи тимчасової контрольної комісії Київради по�
класти на секретаріат Київради.

4. Звіт за результатами роботи тимчасової контрольної ко�
місії Київради заслухати на засіданні Київської міської ради не
пізніше тримісячного терміну з дня прийняття цього рішення.

5. Виконавчому органу Київради (Київській міській держав�
ній адміністрації):

5.1. Заборонити приймати будь�які рішення стосовно про�
ектування та реконструкції з влаштуванням мансарди за ад�
ресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 8�б до затвердження Київ�
радою висновків зазначеної тимчасової контрольної комісії.

5.2. Надавати на запити тимчасової контрольної комісії не�
обхідні матеріали.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київської міської ради з питань правопорядку,
регламенту та депутатської етики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про направлення депутатських запитів Київському 
міському голові та посадовим особам

від 28 квітня 2011 року № 184/5571

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 01.07.2008 № 8/8, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Направити Київському міському голові та посадовим
особам депутатські запити, внесені депутатами Київради та
підтримані па пленарному засіданні Київради 28.04.2011,
згідно 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 повідомній 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
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Додаток до рішення Київради від 28.04.2011 № 184/5571

Депутатські запити Київському міському голові та посадовим особам,
внесені депутатами Київради та підтримані на пленарному 

засіданні Київради 28.04.2011

Автор запит Корот ий зміст запит

Деп татсь а фра ція "Бло Леоніда Черновець о о"

1. Греч івсь ий Павло
Ми олайович

Київсь ом місь ом олові Черновець ом Л. М.
Щодо передачі б дин № 16 на в л. Довжен а до житлово о фонд
столиці

2. Шпа І ор В'ячеславович Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О. П.
Щодо технічно о стан нес чих та захисних онстр цій житлово о
б дин № 42/1 на просп. На и Голосіївсь ом районі

Деп татсь а фра ція "Бло Юлії Тимошен о - "Бать івщина"

3. Меліхова Тетяна Іванівна Заст пни Генерально о про рора У раїни - про рор м. Києва
Мельни А. С.
Щодо ф н ціон вання районних місті Києві державних адміністрацій

4. Бри инець Оле сандр
Михайлович

Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О. П.
Щодо заборони б дівництва на в л. Пиро ова, 2 та Бо дана
Хмельниць о о, 2/37-б

5. Бри инець Оле сандр
Михайлович

Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О. П.
Щодо вир б и аштанів ТОВ "Ля Фам Моделес"

6. Кобєлєв Володимир Іванович Київсь ом місь ом олові Черновець ом Л. М.
Щодо надання житла потерпілим від діяльності р пи б дівельних
омпаній "Еліта-Центр"

7. Мельни Сер ій Ми олайович Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Понов О. П.
Щодо б дин № 20-д на в л. А адемі а Т полєва Шевчен івсь ом
районі

8. Мельни Сер ій Ми олайович Заст пни місь о о олови - се ретарю Київради Герезі Г. Ф.
Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О. П.
Щодо винесення на найближче пленарне засідання Київради протест
про рора на рішення Київради від 16.10.2008 № 498/498 та від
24.12.2009 № 911/2980 стосовно потерпілих ромадян від р пи
б дівельних омпаній "Еліта-Центр"

Деп татсь а фра ція "УДАР (У раїнсь ий демо ратичний альянс за реформи) Віталія Клич а"

9. Клич о Віталій Володимирович Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О. П.
Щодо державної реєстрації розпоряджень

10. Нова Наталія Василівна Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О. П.
Щодо завершення б дівництва басейн на території середньої
за альноосвітньої ш оли № 234

11. Нова Наталія Василівна Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О. П.
Щодо встановлення лавочо для відпочин

12. Нова Наталія Василівна Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О. П.
Щодо забезпечення приміщенням спеціалізованої дитячо-юнаць ої
ш оли олімпійсь о о резерв № 18

13. Нова Наталія Василівна Першом заст пни олови Київсь ої місь ої державної
адміністрації Маз рча О. В.
Щодо стр т ри тарифів на житлово- ом нальні посл и

14. Нова Наталія Василівна Начальни Державної житлово- ом нальної інспе ції в місті Києві
Морозов О. Г.
Щодо стр т ри тарифів на житлово- ом нальні посл и

15. Нова Наталія Василівна Начальни Головно о правління земельних рес рсів
ви онавчо о ор ан Київради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) Петр В. І.
Щодо до овор оренди земельної ділян и від 21.03.2006 № 86/2662

16. Нова Наталія Василівна Начальни Головно о правління земельних рес рсів
ви онавчо о ор ан Київради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) Петр В. І. Щодо надання витя з адастрово о
план та перевір и щодо цільово о ви ористання земельної ділян и

17. Нова Наталія Василівна Начальни Головно о правління онтролю за бла о строєм
міста Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) Садовом С. М.
Щодо за онності вставлення МАФ на приб дин овій території за
адресою: в л. Олени Телі и, 23

18. Нова Наталія Василівна Начальни Головно о правління житлово о осподарства
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) Сторожен В. С.
Щодо встановлення спортивно о тренажерно о майданчи а в
Оболонсь ом районі

19. Нова Наталія Василівна Першом заст пни олови постійної омісії Київради з питань
земельних відносин, містоб д вання та архіте т ри Шевчен А. А.
Щодо роз ляд лопотання про надання дозвол на с ладання прое т
земле строю

20. Нова Наталія Василівна Голові Оболонсь ої районної в місті Києві державної адміністрації
Антонов В. І.
Щодо території нав оло озера Вербне

21. Нова Наталія Василівна Заст пни Генерально о про рора У раїни - про рор
м. Києва Мельни А. С.
Щодо реалізації ромадянами права на отримання власність земельної
ділян и для б дівництва та обсл ов вання житлово о б дин ,
осподарсь их б дівель і спор д

22. Нова Наталія Василівна Заст пни Генерально о про рора У раїни - про рор
м. Києва Мельни А. С.
Щодо перевір и фа тів, ви ладених зверненні р. Сір а Анатолія
Івановича

23. Нова Наталія Василівна Заст пни Генерально о про рора У раїни - про рор
м. Києва Мельни А. С.
Щодо звернення тр дово о оле тив ВАТ "Спеціалізоване б дівельно-
монтажне правління"

24. Нова Наталія Василівна Начальни Головно о правління земельних рес рсів
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) Петр В. І.
Щодо роз ляд адастрової справи А-16012

25. Нова Наталія Василівна Першом заст пни олови постійної омісії Київсь ої місь ої
ради з питань земельних відносин, містоб д вання та архіте т ри
Шевчен А. А.
Щодо роз ляд адастрової справи А-9347

26. Нова Наталія Василівна Начальни Головно о правління містоб д вання, архіте т ри та
дизайн місь о о середовища ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
Целовальни С. А.
Щодо роз ляд технічних матеріалів та до ментів по справі р. Соляни А. І.

27. Нова Наталія Василівна Начальни Територіальної державної інспе ції праці м. Києві -
оловном державном інспе тор праці м. Києва Андрієн В. С.
Щодо пор шення прав тр дово о оле тив ВАТ "Спеціалізоване
б дівельно-монтажне правління"

28. Іонова Марія Ми олаївна Першом заст пни олови Київсь ої місь ої державної
адміністрації Маз рча О. В.
Щодо оле тивної с ар и меш анців б дин № 1 на в л. Героїв осмос
Святошинсь ом районі

29. Іонова Марія Ми олаївна Заст пни олови Київсь ої місь ої державної адміністрації
К ч М. Л.
Щодо б дин № 12 на в л. Тепловозній Дніпровсь ом районі

30. Клюс Оле сандр Васильович Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О. П.
Щодо виплати забор ованості за ви онан робот ПАТ "Київметроб д"

31. Клюс Оле сандр Васильович Київсь ом місь ом олові Черновець ом Л. М.
Щодо виплати забор ованості за ви опан робот ПАТ "Київметроб д"

32. Клюс Оле сандр Васильович Начальни Головно о правління ом нальної власності
Парфенен Д. М.
Щодо об'є тів, я і переб вають ом нальній власності територіальної
ромади і підля ають приватизації шляхом ви п

Деп татсь а фра ція "Народна Партія"

33. Оврамен о Олена Ві торівна Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О. П.
Щодо встановлення МАФ на приб дин овій території б дин № 29 на
в л. Б дівельни ів Дніпровсь ом районі

34. Оврамен о Олена Ві торівна Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О. П.
Щодо звернення меш анців б дин № 2/3 па просп. Мир
Дніпровсь ом районі

35. Оврамен о Олена Ві торівна Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О. П.
Щодо надання п тів и на оздоровлення ромадянці Ковален о Н. М.

36. Оврамен о Олена Ві торівна Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О. П.
Щодо звернення меш анців б дин ів на в л. Машиністівсь ій
Дніпровсь ом районі

37. Оврамен о Олена Ві торівна Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О. П.
Щодо звернення ромадян и Павлової Інни Оле сандрівни

38. Оврамен о Олена Ві торівна Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О. П.
Щодо встановлення лаво для відпочин біля під'їзд б дин № 8- на
просп. Генерала Ват тіна Дніпровсь ом районі

39. Оврамен о Олена Ві торівна Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О. П.
Щодо встановлення лаво для відпочин , заміни поштових с риньо
б дин ах № 5, № 5-а на в л. Верши ори Дніпровсь ом районі

Деп татсь а фра ція "Кияни"

40. Тищен о Ві тор Іванович Київсь ом місь ом олові Черновець ом Л. М.
Щодо внесення змін до рішення Київради від 18.06.2009 № 633/1689
"Про затвердження про рами "Б дівництво дитячих та спортивних
майданчи ів місті Києві на 2009 - 2012 рр."

Деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

41. Дейне а Володимир Петрович Київсь ом місь ом олові Черновець ом Л. М.
Щодо с ас вання розпорядження Київсь ої місь ої державної
адміністрації від 02.03.2011 № 287 "Про за ріплення за КП
"Київтранспар сервіс" нежитлово о б дин на в л. П ш інсь ій, 34, літ.
Б, В"

Деп татсь а фра ція "Респ блі а Київ"

42. Петь н Оле Дмитрович Київсь ом місь ом олові Черновець ом Л. М.
Щодо прое т рішення про надання до овор оренди земельної ділян и
для б дівництва соціально о житла на в л. Б л а ова, 11 - 13

43. Петь н Оле Дмитрович Київсь ом місь ом олові Черновець ом Л. М.
Про надання невірної інформації КП РЕО-1 щодо асфальт вання доріж и
від б дин № 15-а на в л. Б л а ова до проїзної частини доро и
в л. Б л а ова

44. Петь н Оле Дмитрович Київсь ом місь ом олові Черновець ом Л. М.
Щодо тримання ромадсь ої приймальні деп тата Київради

Заст пни місь о о олови -
се ретар Київради Г. Гере а

Про порядок денний пленарного засідання VII сесії 
Київради VI скликання 19.04.11

від 19 квітня 2011 року № 142/5529

Враховуючи особисту заяву заступника міського голови — секретаря Київради Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести до порядку денного пленарного засідання VII сесії Київради VI скликання 19.04.11 наступне питання:
1. Про дострокове припинення повноважень заступника міського голови — секретаря Київської міської ради Довгого О. С.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про порядок денний пленарного засідання VII сесії 
Київради VI скликання 20.04.11

від 20 квітня 2011 року № 144/5531

Враховуючи подання Київського міського голови Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести до порядку денного пленарного засідання VII сесії Київради VI скликання 20.04.11 наступне питання:
1. Про обрання Гереги Г. Ф. заступником міського голови — секретарем Київської міської ради.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про затвердження звіту про виконання бюджету 
Дніпровського району міста Києва за 2010 рік

від 25 травня 2011 року № 221/2608

Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України та пункту 23 частини першої статті 26
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Дніпровсько�
го району міста Києва за 2010 рік згідно з додатком.

1.1. По доходах у загальній сумі 562361,8 тис. гривень,
у тому числі:

— по доходах загального фонду — 492969,4 тис. грн.,
— по доходах спеціального фонду — 69392,4 тис. грн.
1.2. По видатках у загальній сумі 599080,6 тис. грн., 

у тому числі:

— по видатках загального фонду — 548417,3 тис. грн.,
— по видатках спеціального фонду — 50663,3 тис. грн.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�

стійну комісію Київради з питань бюджету та соціально�еко�
номічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий



Додаток до рішення Київської міської ради
від 25.05.2011 № 221/2608

ЗВІТ
про виконання місцевого бюджету Дніпровського району міста Києва за 2010 рік

Код бюджетної
ласифі ації

Наймен вання по азни а Затверджено
розписом
на 2010 рі

Затверджено розписом
на 2010 рі

з рах ванням змін

Ви онано за
2010 рі

Відхилення до
точнено о план +, -

% ви онання

1 2 3 4 5 6 7

10000000 Подат ові надходження 556381,5 558645,4 471008,1 -87637,3 84,3 %

11000000 1. Подат и на доходи, подат и на приб то , подат и на збільшення рин ової вартості 378404,2 390727,8 313319,8 -77408,0 80,2 %

11010000 Подато з доходів фізичних осіб 376204,2 389427,8 312081,0 -77346,8 80,1 %

11020000 Подато на приб то підприємств 2200,0 1300,0 1238,8 -61,2 95,3 %

11020200 Подато на приб то підприємств і ор анізацій, що належать до ом нальної власності 2200,0 1300,0 1238,8 -61,2 95,3 %

13000000 2. Збори за спеціальне ви ористання природних рес рсів 134573,4 128513,7 117624,0 -10889,7 91,5 %

13010200 Збір за спеціальне ви ористання лісових рес рсів місцево о значення та орист вання
земельними ділян ами лісово о фонд

40,0 40,0 6,3 -33,7 15,8 %

13050000 Плата за землю 134533,4 128473,7 117617,7 -10856,0 91,6 %

14000000 3. Вн трішні подат и на товари та посл и 12303,9 10103,9 10374,9 271,0 102,7 %

14060000 Плата за ліцензії 7103,9 7103,9 7230,1 126,2 101,8 %

14060100 Подато на промисел 15,0 15,0 20,0, 5,0 133,3 %

14060200 Плата за видач ліцензій та сертифі атів 8,4 8,4 2,5 -5,9 29,8 %

14060300 Плата за державн реєстрацію с б'є тів підприємниць ої діяльності 370,0 370,0 301,3 -68,7 81,4 %

14060900 Плата за державн реєстрацію, рім плати за державн реєстрацію с б'є тів підприємниць ої
діяльності

10,5 10,5 6,7 -3,8 63,8 %

14061100 Плата за ліцензії на право роздрібної тор івлі ал о ольними напоями та тютюновими виробами 6700,0 6700,0 6899,6 199,6 103,0 %

14070000 Плата за тор овий патент на дея і види підприємниць ої діяльності 5200,0 3000,0 3144,8 144,8 104,8 %

16000000 4. Інші подат и 31100,0 29300,0 29689,4 389,4 101,3 %

16010000 Місцеві подат и і збори 7100,0 6200,0 6136,4 -63,6 99,0 %

16050000 Єдиний подато для с б'є тів мало о підприємництва 24000,0 23100,0 23553,0 453,0 102,0 %

20000000 Неподат ові надходження 21542,8 19278,9 19700,4 421,5 102,2 %

21000000 1. Доходи від власності та підприємниць ої діяльності 2181,0 2282,8 2454,3 171,5 107,5 %

21010300 Частина чисто о приб т (доход ) ом нальних нітарних підприємств та їх об'єднань, що
вил чається до бюджет

12,0 12,0 18,4 6,4 153,3 %

21050000 Надходження с м відсот ів за орист вання тимчасово вільними бюджетними оштами місцевих
бюджетів

2100,0 2201,8 2201,9 0,1 100,0 %

21080500 Інші надходження 0,0 0,0 0,9 0,9 0,0 %

21080900 Штрафні сан ції за пор шення за онодавства про патент вання, за пор шення норм ре лювання
обі отів и та про застос вання реєстраторів розрах н ових операцій сфері тор івлі,
ромадсь о о харч вання та посл

32,0 32,0 48,6 16,6 151,9 %

21081100 Адміністративні штрафи та інші сан ції 37,0 37,0 184,5 147,5 498,6 %

22000000 2. Адміністративні збори та платежі, доходи від не омерційно о та побічно о продаж 18500,0 16500,0 16735,9 235,9 101,4 %

22080400 Надходження від орендної плати за орист вання цілісним майновим омпле сом та іншим
державним майном

16000,0 14000,0 14064,1 64,1 100,5 %

22090000 Державне мито 2500,0 2500,0 2671,8 171,8 106,9 %

24000000 4. Інші неподат ові надходження 861,8 496,1 510,2 14,1 102,8 %

24030000 Надходження с м редиторсь ої та депонентсь ої забор ованості підприємств, ор анізацій та
станов

0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 %

24060300 Інші надходження 861,8 496,1 510,1 14,0 102,8 %

30000000 Доходи від операцій з апіталом 150,0 150,0 103,4 -46,6 68,9 %

31010200 Надходження оштів від реалізації безхазяйно о майна, знахідо спад ово о майна, майна,
одержано о територіальною ромадою, в поряд спад вання чи дар вання, а та ож валютні
цінності і рошові ошти, власни и я их невідомі

150,0 150,0 103,4 -46,6 68,9 %

40000000 Офіційні трансферти 415,0 3930,1 2157,5 -1772,6 54,9 %

41030000 С бвенція 415,0 3930,1 2157,5 -1772,6 54,9 %

41020600 Від ор анів державно о правління 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 %

41020600 Додат ова дотація з державно о бюджет на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих
бюджетів

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 %

РАЗОМ ДОХОДІВ (За альний фонд) 578489,3 582004,4 492969,4 -89035,0 84,7 %

ДОХОДИ (Спеціальний фонд)

25000000 Власні надходження бюджетних станов 20084,5 20084,5 22834,0 2749,5 113,7 %

31030000 Надходження від відч ження майна, я е належить Автономній Респ бліці Крим та майна, що
знаходиться ом нальній власності

26477,6 26477,6 40845,4 14367,8 154,3 %

41034300 С бвенція з державно о бюджет місцевим бюджетам на фінанс вання ремонт приміщень
правлінь праці та соціально о захист ви онавчих ор анів місь их (міст респ блі ансь о о в
Автономній Респ бліці Крим і обласно о значення), районних містах Києві і Севастополі та
районних містах рад для здійснення заходів з ви онання спільно о із Світовим бан ом прое т
"Вдос оналення системи соціальної допомо и"

441,6 441,6 343,6 -98,0 77,8 %

41035000 Інші с бвенції 5766,5 12468,4 5321,6 -7146,8 42,7 %

50110000 Цільові фонди творені Верховною Радою Автономної Респ блі и Крим, ор анами місцево о
самовряд вання та ор анами ви онавчої влади

200,0 200,0 47,8 -152,2 23,9 %

Всьо о доходів (Спеціальний фонд) 52970,2 59672,1 69392,4 9720,3 116,3 %

Всьо о доходів (за альний і спеціальний фонди) 631459,5 641676,5 562361,8 -79314,7 87,6 %

II. ВИДАТКИ:

2.1. Видат и за ф н ціональною ласифі ацією (за альний фонд)

010000 Державне правління 31948,9 32189,4 31105,4 -1084,0 96,6 %

010116 Ор ани місцево о самовряд вання 3239,8 3128,7 3017,2 -111,5 96,4 %

010117 Ор ани ви онавчої влади в м. Києві 28709,1 29060,7 28088,2 -972,5 96,7 %

070000 Освіта 340164,6 348306,1 338952,8 -9353,3 97,3 %

090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 16631,7 16491,7 15767,4 -724,3 95,6 %
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090412 Інші видат и на соціальний захист населення 1587,3 1387,5 1318,4 -69,1 95,0 %

090416 Інші видат и на соціальний захист ветеранів війни та праці 99,0 99,0 97,7 -1,3 98,7 %

090700 Прит л и для неповнолітніх 630,9 690,7 690,6 -0,1 100,0 %

090802 Інші про рами соціально о захист неповнолітніх 14,9 14,9 9,3 -5,6 62,4 %

091101 Утримання центрів соціальних сл жб для молоді 995,2 995,2 939,9 -55,3 94,4 %

091102 Про рами і заходи центрів соціальних сл жб для молоді 87,0 87,0 87,0 0,0 100,0 %

091103 Соціальні про рами і заходи державних ор анів справах молоді 32,5 32,5 18,0 -14,5 55,4 %

091105 Утримання л бів підліт ів за місцем проживання 3417,4 3417,4 3062,9 -354,5 89,6 %

091107 Соціальні про рами і заходи державних ор анів справах сім'ї 43,4 43,4 17,0 -26,4 39,2 %

091108 Заходи по реалізації ре іональних про рам відпочин та оздоровлення дітей 1500,0 1500,0 1498,5 -1,5 99,9 %

091204 Територіальні центри і відділення соціальної допомо и на дом 7106,3 7190,5 7064,7 -125,8 98,3 %

091209 Фінансова підтрим а ромадсь их ор анізацій інвалідів і ветеранів 381,3 381,3 381,3 0,0 100,0 %

091214 Інші станови та за лади 736,5 652,3 582,1 -70,2 89,2 %

100000 Житлово- ом нальне осподарство 23739,6 30042,4 21180,9 -8861,5 70,5 %

100101 Житлово-е спл атаційне осподарство 7914,1 7734,1 2727,3 -5006,8 35,3 %

100102 Капітальний ремонт житлово о фонд місцевих ор анів влади 2312,1 2312,1 924,2 -1387,9 40,0 %

100203 Бла о стрій міст, сіл, селищ 13121,4 19538,4 17478,1 -2060,3 89,5 %

100302 Комбінати ом нальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, станови
та ор анізації житлово- ом нально о осподарства

392,0 457,8 51,3 -406,5 11,2 %

110000 К льт ра і мистецтво 26197,0 26189,9 24879,5 -1310,4 95,0 %

120000 Засоби масової інформації 300,0 300,0 278,5 -21,5 92,8 %

130000 Фізична льт ра і спорт 6386,7 6313,7 6228,5 -85,2 98,7 %

180000 Інші посл и пов'язані з е ономічною діяльністю 10,0 10,0 0,0 -10,0 0,0 %

250000 Видат и, не віднесені до основних р п 138595,9 127646,3 110024,3 -17622,0 86,2 %

250102 Резервний фонд 90,0 90,0 0,0 -90,0 0,0 %

250380 Інші с бвенції 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 %

250344 С бвенція з місцево о бюджет державном бюджет 1517,5 285,0 242,6 -42,4 0,0 %

250302 Кошти, що передаються до районних та місь их бюджетів з місь их, селищних, сільсь их та
районних містах бюджетів

132813,7 125329,1 109175,0 -16154,1 87,1 %

250404 Інші видат и 4074,7 1942,2 606,7 -1335,5 31,2 %

900203 Разом видат ів 583974,4 587489,5 548417,3 -39072,2 93,3 %

2.2. Видат и (спеціальний фонд)

010117 Ор ани ви онавчої влади в м. Києві 28,0 28,0 23,8 -4,2 0,0 %

070000 Освіта 17348,0 17348,0 18428,9 1080,9 106,2 %

090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 300,0 300,0 423,8 123,8 141,3 %

100000 Житлово- ом нальне осподарство 808,5 808,5 808,5 0,0 100,0 %

110000 К льт ра і мистецтво 2248,9 2248,9 2824,7 575,8 125,6 %

130000 Фізична льт ра і спорт 159,6 159,6 71,7 -87,9 44,9 %

150000 Б дівництво 21247,6 34590,2 13358,6 -21231,6 38,6 %

170000 Транспорт, дорожнє осподарство, зв'язо , теле ом ні ації та інформати а 1128,0 2128,0 2128,0 0,0 100,0 %

180409 Внес и ор анів місцево о самовряд вання стат тні фонди 9060,0 12235,0 12175,0 -60,0 99,5 %

240000 Цільові фонди 200,0 230,0 76,7 -153,3 33,3 %

250915 Фінанс вання ремонт приміщень правлінь праці та соціально о захист 441,6 441,6 343,6 -98,0 0,0 %

900203 Всьо о видат ів (спеціальний фонд) 52970,2 70517,8 50663,3 -19854,5 71,8 %

Всьо о видат ів (за альний і спеціальний фонди) 636944,6 658007,3 599080,6 -58926,7 91,0 %

Заст пни місь о о олови -
се ретар Київради Г. Гере а

Про затвердження звіту про виконання бюджету 
Печерського району міста Києва за 2010 рік

від 25 травня 2011 року № 225/2612

Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини першої статті 26 Закону Укра�
їни “Про місцеве самоврядування в Україні” та пункту 79 рішення Київської міської ради “Про бюджет міс�
та Києва на 2010 рік” (із змінами та доповненнями, внесеними рішенням Київради від 14.10.2010
№ 79/4891) Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Печерського
району міста Києва за 2010 рік згідно з додатком:

1.1. По доходах у загальній сумі 309793,7 тис. грн., у то$
му числі:

— по доходах загального фонду — 236047,3 тис. грн.,
— по доходах спеціального фонду — 73746,4 тис. грн.
1.2. По видатках у загальній сумі 338801,9 тис. грн., 

у тому числі:

— по видатках загального фонду — 267554,8 тис. грн.,
— по видатках спеціального фонду — 71247,1 тис. грн.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по$

стійну комісію Київради з питань бюджету та соціально$еко$
номічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток 1 до рішення Київської міської ради від 25.05.2011 № 225/2612

ЗВІТ
про виконання бюджету Печерського району міста Києва за 2010 рік

Наймен вання по азни а Код бюджетної
ласифі ації

Затверджено з
рах ванням змін

станом на
01.01.2011

Ви онано
станом на
01.01.2011

% ви онання
до річних
по азни ів
бюджет

1 2 3 4 5

I. ДОХОДИ:

Подат ові надходження 10000000 255682,2 208749,5 81,6

Подат и на доходи, подат и на приб то , подат и на збільшення рин ової вартості 11000000 181199,7 136094,7 75,1

Подато з доходів фізичних осіб 11010000 180979,7 135730,4 75,0

Подато на приб то підприємств 11020000 220,0 364,3 165,6

Подато на приб то підприємств і ор анізацій, що належать до ом нальної власності 11020200 220,0 364,3 165,6

Збори на спеціальне ви ористання природних рес рсів 13000000 22208,3 22387,7 100,8
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Плата за землю 13050000 22208,3 22387,7 100,8

Вн трішні подат и на товари та посл и 14000000 9921,5 8438,9 85,1

Подато на промисел 14060100 12,0 14,9 124,2

Плата за видач ліцензій та сертифі атів 14060200 40,0 41,7 104,3

Плата за державн реєстрацію с б'є тів підприємниць ої діяльності 14060300 890,0 831,2 93,4

Плата за державн реєстрацію, рім плати за державн реєстрацію с б'є тів підприємниць ої діяльності 14060900 66,0

Плата за ліцензії на право роздрібної тор івлі ал о ольними напоями та тютюновими виробами 14061100 4920,0 4822,5 98,0

Плата за тор овий патент на дея і види підприємниць ої діяльності 14070000 4059,5 2662,6 65,6

Інші подат и 16000000 42352,7 41828,2 98,8

Місцеві подат и і збори 16010000 17352,7 16265,9 93,7

Подат и, не віднесені до інших ате орій 16030000 0,0 0,0 0,0

Фі сований сільсь о осподарсь ий подато 16040000 0,0 0,0 0,0

Єдиний подато для с б'є тів мало о підприємництва 16050000 25000,0 25562,3 102,2

Неподат ові надходження 20000000 49360,0 24714,7 50,1

Доходи від власності та підприємниць ої діяльності 21000000 10,0 268,6 2686,0

Штрафні сан ції за пор шення за онодавства про патент вання, за пор шення норм ре лювання обі отів и та про застос вання реєстраторів
розрах н ових операції сфері тор івлі, ромадсь о о харч вання та посл

21080900 65,9

Адміністративні штрафи та інші сан ції 21081100 10,0 200,2 2002,0

Інші надходження 21080500 2,5 0,0

Адміністративні збори та платежі, доходи від не омерційно о та побічно о продаж 22000000 30200,0 23993,4 79,4

Надходженні від орендної плати за орист вання цілісним майновим омпле сом та іншим державним майном 22080000 20000,0 15260,2 76,3

Надходженні від орендної плати за орист вання цілісним майновим омпле сом та іншим майном, що ом нальній власності 22080400 20000,0 15260,2 76,3

Державне мито 22090000 10200,0 8733,2 85,6

Інші неподат ові надходження 24000000 19150,0 452,7 2,4

Надходження с м редиторсь ої та депонентсь ої забор ованості підприємств, ор анізацій та станов, щодо я их мин в стро позовної давності 24030000 9,0 11,4 126,7

Інші надходження 24060300 19141,0 441,3 2,3

Доходи від операцій з апіталом 30000000 54,9 83,1 151,4

Надходження оштів від реалізації безхазяйно о майна, знахідо , спад ово о майна, майна, одержано о територіальною ромадою в поряд
спад вання чи дар вання, а та ож валютні цінності і рошові ошти, власни и я их невідомі

31010200 54,9 83,1 151,4

Разом доходів 305097,1 233547,3 76,5

Офіційні трансферти 40000000 2600,0 2500,0 96,2

С бвенції 41030000 2600,0 2500,0 96,2

Інші с бвенції 41035000 2600,0 2500,0 96,2

Всьо о доходів за ально о фонд 900103 307697,1 236047,3 76,7

ДОХОДИ (спеціальний фонд)

Спеціальний фонд, в т. ч. 900103 50560,6 73746,4 145,9

Власні надходження бюджетних станов 25000000 6122,8 11511,2 188,0

* ор ани ви онавчої влади 2,6

* станови освіти 5019,3 9586,5 191,0

* станови соціально о захист 199,1

* станови льт ри 1103,5 1682,7 152,5

* станови фізичної льт ри 40,3

Доходи від операцій з апіталом 30000000 18843,1 48902,0

Надходження від відч ження майна, я е належить Автономній Респ бліці Крим та майна, що знаходиться ом нальній власності 31030000 18843,1 48902,0

Цільові фонди 50000000 16000,0 5529,9 34,6

Цільові фонди, творені Верховною Радою Автономної Респ блі и Крим, ор анами місцево о самовряд вання та місцевими ор анами ви онавчої влади 50110000 16000,0 5529,9 34,6

Разом доходів 40965,9 65943,1 161,0

Офіційні трансферти 40000000 9594,7 7803,3 81,3

С бвенції з державно о бюджет місцевим бюджетам на фінанс вання ремонт приміщень правлінь праці та соціально о захист населення 41034300 84,5 84,5 100,0

Інші с бвенції 41035000 9510,2 7718,8 81,2

Всьо о доходів (за альний та спеціальний фонд) 900103 358257,7 309793,7 86,5

II. ВИДАТКИ:

2.1. Видат и за ф н ціональною ласифі ацією (за альний фонд)

Державне правління 10000 26664,9 26099,5 97,9

Освіта 70000 137799,2 128183,8 93,0

Охорона здоров'я 80000 3514,6 2963,7 84,3

Соціальний захист та соціальне забезпечення 90000 8558,7 8443,2 98,7

Житлово- ом нальне осподарство 100000 23961,1 22888,3 95,5

К льт ра і мистецтво 110000 17607,2 17535,2 99,6

Засоби масової інформації 120000 350,0 350,0 100,0

Фізична льт ра і спорт 130000 4052,8 3104,2 76,6

Видат и, не віднесені до основних р п, в т. ч.: 250000 16980,0 117,7 0,7

Інші видат и 250404 16980,0 117,7 0,7

Разом видат ів 900201 239488,5 209685,6 87,6

С бвенція з місцево о бюджет державном бюджет на ви онання про рам соціально-е ономічно о та льт рно о розвит ре іонів 250344 454,5 454,4 100,0

Всьо о видат ів 900202 239943,0 210140,0 87,6

Кошти, що передаються до районних та місь их (міст Києва і Севастополя, міст респ блі ансь о о і обласно о значення) бюджетів, з місь их (міст
районно о значення), селищних, сільсь их та районних містах бюджетів

250302 68208,6 57414,8 84,2

Всьо о видат ів (за альний фонд) 900203 308151,6 267554,8 86,8

2.2. Видат и (спеціальний фонд)

Житлово- ом нальне осподарство (с бвенція з місь о о бюджет на придбання мало абаритної техні и для прибирання приб дин ових територій для
ом нальних підприємств по триманню житлово о фонд )

100000 808,5 807,2 99,8

Б дівництво 150000 25182,8 23229,2 92,2

Видат и на проведення робіт, пов'язаних із б дівництвом, ре онстр цією, ремонтом та триманням автомобільних дорі (с бвенція з місь о о бюджет ) 170703 1912,0 1912,0 100,0

Внес и ор анів місцево о самовряд вання стат тні Фонди 180409 450,0 450,0 100,0

Цільові фонди 240900 42000,0 34323,7 81,7

С бвенції з державно о бюджет місцевим бюджетам на фінанс вання ремонт приміщень правлінь праці та соціально о захист населення 250915 84,5 84,5 100,0

Спеціальні ошти бюджетних станов, в т. ч.: 6122,8 10440,5 170,5

Державне правління 10000 2,6

Освіта 70000 5019,3 9390,5 187,1

Соціальний захист та соціальне забезпечення 90000 201,2

К льт ра і мистецтво 110000 1103,5 805,7 73,0

Фізична льт ра і спорт 130000 40,5

Видат и, не віднесені до основних р п 250000

Всьо о видат ів (спеціальний фонд): 900203 76560,6 71247,1 93,1

Всьо о видат ів (за альний і спеціальний фонди) 384712,2 338801,9 88,1

Заст пни місь о о олови -
се ретар Київради Г. Гере а
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Про затвердження звіту про виконання бюджету 
Шевченківського району міста Києва за 2010 рік

від 25 травня 2011 року № 229/2616 

Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України та пункту 79 рішення Київради від 14.10.10 № 79/4891
“Про внесення змін до рішення Київради від 14.05.10 № 793/4231 “Про бюджет міста Києва на 2010 рік”
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Шевченків$
ського району м. Києва за 2010 рік згідно з додатком.

1.1. По доходах у загальній сумі 495 099,7 тис. грн., 
у тому числі:

— по доходах загального фонду — 383 761,7 тис. грн.,
— по доходах спеціального фонду — 111 338,0 тис. грн.
1.2. По видатках у загальній сумі 569 969,7 тис. грн., 

у тому числі:
— по видатках загального фонду — 458 635,1 тис. грн.,
— по видатках спеціального фонду — 111 334,6 тис. грн.

1.3. По фінансуванню бюджету — 74 870,0 тис. грн., 
у тому числі:

— зміна обсягів готівкових коштів — 2 110,6 тис. грн.,
— фінансування за рахунок єдиного казначейського ра$

хунку — 76 980,6 тис. грн.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по$

стійну комісію Київради з питань бюджету та соціально$еко$
номічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток до рішення Київської міської ради від 25.05.2011 № 229/2616

ЗВІТ 
про виконання бюджету Шевченківського району міста Києва за 2010 рік

тис. рн.

Наймен вання по азни а Код бюджетної
ласифі ації

Затверджено з
рах ванням змін

станом на 01.01.2011

Ви онано
станом на
01.01.2011

% ви онання до
річних по азни ів

бюджет

1 2 3 4 5

I. ДОХОДИ:

Подат ові надходження 10000000 460877,1 358643,7 77,8

Подат и на доходи, подат и на приб то , подат и на збільшення рин ової вартості 11000000 345480,9 256062,8 74,1

Подато з доходів фізичних осіб 11010000 342980,9 255189,2 74,4

Подато на приб то підприємств 11020000 2500,0 873,6 34,9

Подато на приб то підприємств і ор анізацій, що належать до ом нальної власності 11020200 2500,0 873,6 34,9

Збори на спеціальне ви ористання природних рес рсів 13000000 32212,3 23066,0 71,6

Плата за землю 13050000 32212,3 23066,0 71,6

Вн трішні подат и на товари та посл и 14000000 16683,9 17407,7 104,3

Подато на промисел 14060100 55,0 52,1 94,7

Плата за видач ліцензій та сертифі атів 14060200 38,9 25,5 65,6

Плата за державн реєстрацію с б'є тів підприємниць ої діяльності 14060300 780,0 743,8 95,4

Плата за державн реєстрацію, рім плати за державн реєстрацію с б'є тів підприємниць ої діяльності 14060900 60,0 53,9 89,8

Плата за ліцензії на право роздрібної тор івлі ал о ольними напоями та тютюновими виробами 14061100 9000,0 8604,2 95,6

Плата за тор овий патент на дея і види підприємниць ої діяльності 14070000 6750,0 7928,2 117,5

Інші подат и 16000000 66500,0 62107,2 93,4

Місцеві подат и і збори 16010000 32900,0 27096,0 82,4

Подат и, не віднесені до інших ате орій 16030000 0,0 17,5 0,0

Фі сований сільсь о осподарсь ий подато 16040000 0,0 2,1 0,0

Єдиний подато для с б'є тів мало о підприємництва 16050000 33600,0 34991,6 104,1

Неподат ові надходження 20000000 48351,6 21350,4 44,2

Доходи від власності та підприємниць ої діяльності 21000000 1305,0 1370,5 105,0

Частина чисто о приб т (доход ) ом нальних нітарних підприємств та їх об'єднань, що вил чається до бюджет 21010300 350,0 203,9 58,3

Штрафні сан ції за пор шення за онодавства про патент вання, за пор шення норм ре лювання обі отів и та про застос вання
реєстраторів розрах н ових операції сфері тор івлі, ромадсь о о харч вання та посл

21080900 175,0 135,3 77,3

Адміністративні штрафи та інші сан ції 21081100 780,0 1028,6 131,9

Інші надходження 21080500 2,7 0,0

Адміністративні збори та платежі, доходи від не омерційно о та побічно о продаж 22000000 22944,8 19658,6 85,7

Плата за тримання дітей ш олах-інтернатах 22020000 144,8 248,8 171,8

Надходження від орендної плати за орист вання цілісним майновим омпле сом та іншим державним майном 22080000 10000,0 11767,9 117,7

Надходження від орендної плати за орист вання цілісним майновим омпле сом та іншим майном, що переб ває ом нальній
власності

22080400 10000,0 11767,9 117,7

Державне мито 22090000 12800,0 7641,9 59,7

Інші неподат ові надходження 24000000 24101,8 321,3 1,3

Надходження с м редиторсь ої та депонентсь ої забор ованості підприємств, ор анізацій та станов, щодо я их мин в стро позовної
давності

24030000 215,0 4,3 2,0

Інші надходження 24060300 23886,8 317,0 1,3

Доходи від операцій з апіталом 30000000 800,0 751,4 93,9

Надходження оштів від реалізації безхазяйно о майна, знахідо , спад ово о майна, майна, одержано о територіальною ромадою в
поряд спад вання чи дар вання, а та ож валютні цінності і рошові ошти, власни и я их невідомі

31010200 800,0 751,4 93,9

Разом доходів 510028,7 380745,5 74,7

Офіційні трансферти 40000000 4190,0 3016,2 72,0

С бвенції 41030000 4190,0 3016,2 72,0

С бвенція з державно о бюджет місцевим бюджетам на фінанс вання 2010 році Про рам - переможців Все раїнсь о о он рс
прое тів та про рам розвит місцево о самовряд вання 2009 ро

41036300 190,0 159,7 84,1

Інші с бвенції 41035000 4000,0 2856,5

Всьо о доходів за ально о фонд 900103 514218,7 383761,7 74,6

ДОХОДИ (спеціальний фонд)

Спеціальний фонд, в т. ч. 900103 330709,1 111338,0 33,7

Власні надходження бюджетних станов 25000000 39267,6 35380,4 90,1

* ор ани ви онавчої влади 24000,0 16046,2 66,9

* станови освіти 13150,1 15815,5 120,3

* станови соціально о захист 690,7

* станови льт ри 2117,5 2773,7 131,0

* станови фізичної льт ри 54,3

Доходи від операцій з апіталом 30000000 0,0 3500,1

Надходження від відч ження майна, я е належить Автономній Респ бліці Крим та майна, що знаходиться ом нальній власності 31030000 3500,1

Цільові фонди 50000000 284296,4 69080,0 24,3

Цільові фонди, творені Верховною Радою Автономної Респ блі и Крим, ор анами місцево о самовряд вання та місцевими ор анами
ви онавчої влади

50110000 284296,4 69080,0 24,3

Разом доходів 323564,0 107960,5 33,4
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Офіційні трансферти 40000000 7145,1 3377,5 47,3

Інші с бвенції 41035000 7145,1 3377,5 47,3

Всьо о доходів (за альний та спеціальний фонд) 900103 844927,8 495099,7 58,6

Фінанс вання 600000 12991,5 74870,0 х

Зміни обся ів депозитів і цінних паперів, що ви ористов ються для правління лі відністю 601000 9950,0 х

Зміни обся ів отів ових оштів 602000 3041,5 2110,6 х

Фінанс вання за рах но оштів єдино о азначейсь о о рах н 603000 76980,6 х

Баланс фінансово о рес рс 857919,3 569969,7 66,4

II. ВИДАТКИ:

2.1. Видат и за ф н ціональною ласифі ацією (за альний фонд)

Державне правління 10000 44393,5 41614,4 93,7

Освіта 70000 270727,8 246159,7 90,9

Соціальний захист та соціальне забезпечення 90000 12129,2 10866,8 89,6

Житлово- ом нальне осподарство 100000 38087,8 29251,1 76,8

К льт ра і мистецтво 110000 30346,5 28422,4 93,7

Фізична льт ра і спорт 130000 5675,9 5476,2 96,5

Видат и, не віднесені до основних р п, в т. ч.: 250000 1053,0 360,4 34,2

Інші видат и 250404 1053,0 360,4 34,2

Разом видат ів 900201 402413,7 362151,0 90,0

С бвенція з місцево о бюджет державном бюджет на ви онання про рам соціально-е ономічно о та льт рно о розвит ре іонів 250344 3041,5 1066,4 35,1

Всьо о видат ів 900202 405455,2 363217,4 89,6

Кошти, що передаються до районних та місь их (міст Києва і Севастополя, міст респ блі ансь о о і обласно о значення) бюджетів, з
місь их (міст районно о значення), селищних, сільсь их та районних містах бюджетів

250302 111805,0 95417,7 85,3

Всьо о видат ів (за альний фонд) 900203 517260,2 458635,1 88,7

2.2. Видат и (спеціальний фонд)

Житлово- ом нальне осподарство (с бвенція з місь о о бюджет на придбання мало абаритної техні и для прибирання приб дин ових
територій для ом нальних підприємств по триманню житлово о фонд )

100000 808,5 762,8 94,3

Б дівництво 150000 12164,6 3587,8 29,5

Видат и на проведення робіт, пов'язаних із б дівництвом, ре онстр цією, ремонтом та триманням автомобільних дорі (с бвенція з
місь о о бюджет )

170703 2272,0 2272,0 100,0

Внес и ор анів місцево о самовряд вання стат тні фонди 180409 1850,0 0,0 0,0

Цільові фонди 240900 283649,9 68484,3 24,1

С бвенція з місцево о бюджет державном бюджет на ви онання про рам соціально-е ономічно о та льт рно о розвит ре іонів 250344 646,5 646,5 100,0

Спеціальні ошти бюджетних станов, в т. ч.: 39267,6 35581,2 90,6

Державне правління 10000 110,7

Освіта 70000 13150,1 15932,5 121,2

Соціальний захист та соціальне забезпечення 90000 690,7

К льт ра і мистецтво 110000 2117,5 2694,3 127,2

Фізична льт ра і спорт 130000 48,2

Видат и, не віднесені до основних р п 250000 24000,0 16104,8 67,1

Всьо о видат ів (спеціальний фонд) 900203 340659,1 111334,6 32,7

Всьо о видат ів (за альний і спеціальний фонди) 857919,3 569969,7 66,4

Заст пни місь о о олови -
се ретар Київради Г. Гере а

Про затвердження звіту про виконання бюджету 
Подільського району міста Києва за 2010 рік

від 25 травня 2011 року № 226/2613

Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України та пункту 79 рішення Київради від 14.10.10 № 79/4891
“Про внесення змін до рішення Київради від 14.05.10 № 793/4231 “Про бюджет міста Києва на 2010 рік”
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Подільсько$
го району міста Києва за 2010 рік згідно з додатками 1,2,3,4:

1.1. По доходах у загальній сумі 357 223 114 грн, у то$
му числі:

— по доходах загального фонду — 297 586 127 грн,
— по доходах спеціального фонду — 59 636 987 грн.
1.2. По видатках у загальній сумі 380 912 428 грн, у то$

му числі:

— по видатках загального фонду — 332 518 129 грн,
— по видатках спеціального фонду — 48 394 299 грн.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по$

стійну комісію Київради з питань бюджету та соціально$еко$
номічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток 1
до рішення Київської міської ради 

від 25.05.2011 № 226/2613

Звіт 
про виконання доходів загального фонду бюджету Подільського району міста Києва за 2010 рік 

(гривень)

Назва доходів Код бюджетної
ласифі ації

Затверджено
Подільсь ою
районною
місті Києві

радою на 2010
рі

Затверджено
рішенням
Подільсь ої

районної місті
Києві ради з

рах ванням змін

Ви онано Рез льтат
ви онання

по азни ів до
точнено о
план ,%

1 2 3 4 5 6 (5 : 4)

Подат ові надходження 10000000 334952200 341582200 287352817 84,1

Подат и на доходи, подат и на приб то , подат и на збільшення рин ової вартості 11000000 217316400 248158100 199509789 80,4

Подато з доходів фізичних осіб 11010000 217111800 247953500 199276849 80,4

Подато на приб то підприємств 11020000 204600 204600 232940 113,9

Збори на спеціальне ви ористання природних рес рсів 13000000 86491300 62279600 59212507 95,1

Плата за землю 13050000 86491300 62279600 59212507 95,1

Вн трішні подат и на товари та посл и 14000000 7510900 7510900 6147221 81,8

Плата за ліцензії на певні види осподарсь ої діяльності 14060000 5118800 5118800 4730440 92,4

Подато на промисел 14060100 7600 7600 14728 193,8

Плата за державн реєстрацію с б'є тів підприємниць ої діяльності 14060300 266100 266100 280817 105,5

Плата за державн реєстрацію, рім плати за державн реєстрацію с б'є тів підприємниць ої діяльності 14060900 14204

Плата за ліцензії на право роздрібної тор івлі ал о ольними напоями та тютюновими виробами та плата за видач ліцензій та
сертифі атів

14061100,
14060200

4845100 4845100 4420691 91,2

Плата за тор овий патент на дея і види підприємниць ої діяльності 14070000 2392100 2392100 1416781 59,2

Інші подат и 16000000 23633600 23633600 22483300 95,1

Місцеві подат и і збори 16010000 5339200 5339200 5714504 107,0

Подат и, не віднесені до інших ате орій 16030000 147

Фі сований сільсь о осподарсь ий подато 16040000 7200 7200 18159 252,2

Єдиний подато для с б'є тів мало о підприємництва 16050000 18287200 18287200 16750490 91,6

Неподат ові надходження 20000000 16371400 9579600 9320793 97,3

Доходи від власності та підприємниць ої діяльності 21000000 450600 450600 227673 50,5

Частина чисто о приб т (доход ) ом нальних нітарних підприємств та їх об'єднань, що вил чається до бюджет 21010300 98600 98600 78337 79,4

Надходження с м відсот ів за орист вання тимчасово вільними бюджетними оштами місцевих бюджетів 21050000 281100 281100 281191 100,0

Інші надходження 21080500 1712

Штрафні сан ції за пор шення за онодавства про патент вання, за пор шення норм ре лювання обі отів и та про застос вання
реєстраторів розрах н ових операцій сфері тор івлі, ромадсь о о харч вання та посл

21080900 35900 35900 54372 151,5
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Адміністративні штрафи та інші сан ції 21081100 35000 35000 -187939 -537,0

Адміністративні збори та платежі, доходи від не омерційно о та побічно о продаж 22000000 4160700 4160700 4111403 98,8

Надходження від орендної плати за орист вання цілісним майновим омпле сом та іншим державним майном 22080000 2103900 2103900 2033724 96,7

Державне мито 22090000 2056800 2056800 2077679 101,0

Інші неподат ові надходження 24000000 11760100 4968300 4981717 100,3

Надходження оштів від реалізації безхазяйно о майна, знахідо , спад ово о майна, майна, одержано о територіальною ромадою в
поряд спад вання чи дар вання, а та ож валютні цінності і рошові ошти, власни и я их невідомі

31010200 123000 123000 106917 86,9

Разом 351446600 351284800 296780527 84,5

Інші с бвенції 41035000 1996200 805600 40,4

Всьо о доходи 351446600 353281000 297586127 84,2
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Заст пни місь о о олови -
се ретар Київради Г. Гере а

Додаток 2
до рішення Київської міської ради 

від 25.05.2011 № 226/2613

Звіт
про виконання доходів спеціального фонду бюджету Подільського району міста Києва за 2010 рік 

(гривень)

Назва доходів Код бюджетної
ласифі ації

Затверджено Подільсь ою
районною місті Києві радою

на 2010 рі

Затверджено рішенням
Подільсь ої районної місті

Києві ради з рах ванням змін

Ви онано Рез льтат ви онання по азни ів
до точнено о план

Всьо о в т. ч. Бюджет
розвит

Всьо о в т. ч. Бюджет
розвит

Всьо о в т. ч. Бюджет
розвит

Всьо о, % в т. ч. Бюджет
розвит , %

Неподат ові надходження 20000000 9719200 9674500 14573707 150,6

Власні надходження бюджетних станов 25000000 9719200 9674500 14573707 150,6

Плата за посл и, що надаються бюджетними
становами

25010000 9574100 9529400 9396017 98,6

Плата за посл и, що надаються бюджетним становам
з ідно з ф н ціональними повноваженнями

25010100 7798800 7754100 7809056 100,7

Кошти, що отрим ються бюджетними становами від
осподарсь ої та/або виробничої діяльності

25010200 19100 19100 19798 103,7

Плата за оренд майна бюджетних станов 25010300 1755200 1755200 1560839 88,9

Кошти, я і отрим ються від реалізації майна 25010400 1000 1000 6324 6 разів

Інші джерела власних надходжень бюджетних станов 25020000 145100 145100 5177690 35 разів

Бла одійні внес и, ранти та дар н и, отримані
бюджетними становами

25020100 92000 92000 5102045 55 разів

Надходження, що отрим ються бюджетними становами
на ви онання о ремих дор чень та інвестиційних
прое тів

25020200 53100 53100 75645 142,5

Доходи від операцій з апіталом 30000000 27000000 27000000 28700000 28700000 39011690 39011690 135,9 135,9

Надходження від продаж основно о апітал 31000000 27000000 27000000 28700000 28700000 39011690 39011690 135,9 135,9

Надходження від відч дження майна, я е належить
Автономній Респ бліці Крим та майна, що знаходиться
ом нальній власності

31030000 27000000 27000000 28700000 28700000 39011690 39011690 135,9 135,9

С бвенції 41030000 2046800 0 3046800 0 2993956 0 98,3

С бвенція з державно о бюджет місцевим бюджетам на
фінанс вання ремонт приміщень правлінь праці та
соціально о захист ви онавчих омітетів місь их, міст
обласно о значення та районних містах рад для
забезпечення внес У раїни фінанс вання спільно з
Світовим бан ом прое т "Підвищення ефе тивності
правління реформою системи соціально о захист в
У раїні"

41034300 302300 302300 249900 82,7

Інші с бвенції 41035000 1744500 2744500 2744056 100,0

Цільові фонди 50000000 60000 60000 3057634 5096,1

Цільові фонди, творені Верховною Радою Автономної
Респ блі и Крим, ор анами місцево о самовряд вання та
місцевими ор анами

50110000 60000 60000 3057634 50 разів

Всьо о доходи 38826000 27000000 41481300 28700000 59636987 39011690 143,8 135,9

Заст пни місь о о олови -
се ретар Київради Г. Гере а

Додаток 3
до рішення Київської міської ради 

25.05.2011 № 226/2613

ЗВІТ
про виконання видатків загального фонду бюджету Подільського району міста Києва за 2010 рік

(гривень)

Назва видат ів Код бюджетної
ласифі ації
видат ів

Затверджено
Подільсь ою

районною місті
Києві радою на

2010 рі

Затверджено
рішенням

Подільсь ої районної
місті Києві ради з
рах ванням змін

Ви онано Рез льтат ви онання до точнено о
план

"+", "-"
( р. 5 - р. 4)

%
( р. 5 / р. 4)

1 2 3 4 5 6 7

Державне правління 010000 22497500 22764119 22421342 -342777 98,5

з них:

- Оплата праці 14910200 15040200 14992283 -47917 99,7

- Оплата ом нальних посл та енер оносіїв 554000 553500 475417 -78083 85,9

- Капітальні видат и 22400 18000 17997 - 3 100

Освіта 070000 205146700 204508800 192171436 - 2337364 94

з них:

- Оплата праці 106627700 106435000 106021847 -413153 99,6



- Оплата ом нальних посл та енер оносіїв 707700 710100 650434 -59666 91,6

Житлово- ом нальне осподарство 100000 16126400 18169594 16665277 -1504317 91,7

з них:

- Поточні видат и 16126400 18169594 16665277 -1504317 91,7

- Капітальні видат и

К льт ра і мистецтво 110000 16460500 17098400 17089819 -8581 99,9

з них:

- Оплата праці 11027300 11495000 11495000 100

- Оплата ом нальних посл та енер оносіїв 1076600 1079500 1079472 -28 100

- Капітальні видат и 1600 1600 1600 100

Засоби масової інформації 120000 191000 191000 184158 -6842 96,4

з них:

- поточні видат и 191000 191000 184158 - 6842 96,4

Фізична льт ра і спорт 130000 1519100 1519100 1329140 -189960 87,5

з них:

- Оплата праці 937200 937200 922143 -15057 98,4

- Оплата ом нальних посл та енер оносіїв 19500 19500 18764 -736 96,2

Обсл ов вання бор 230000

з них:

- Поточні видат и

- Капітальні видат и

Видат и, не віднесені до основних р п 250000 853500 615547 240779 -374768 39,1

з них:

- Поточні видат и 594900 356947 172179 -184768 48,2

- Капітальні видат и 168600 168600 68600 -100000 40,7

Резервний фонд 250102 90000 90000 -90000

Інші видат и 250404 763500 525547 240779 -284768 45,8

з них:

- Поточні видат и 594900 356947 172179 -184768 48,2

- Капітальні видат и 168600 168600 68600 -100000 40,7

РАЗОМ видат ів 272957700 275180200 259940585 -15239615 94,5

Кошти, що передаються до районних та місь их (міст Києва і Севастополя, міст
респ блі ансь о о і обласно о значення) бюджетів з місь их (міст районно о
значення),селищних, сільсь их та районних містах бюджетів

250302 78893400 78893400 72139389 -6754011 91,4

С бвенція з місцево о бюджет державном бюджет на ви онання про рам соціально-
е ономічно о і льт рно о розвит ре іонів

250344 745500 435500 404655 -30845 92,9

з них:

- Поточні видат и 645500 410500 404655 -5845 98,6

- Капітальні видат и 100000 25000 -25000

Інші с бвенції 250380 53500 53500 33500 -20000 62,6

з них:

- Поточні видат и 33500 33500 33500 100

- Капітальні видат и 20000 20000 -20000

ВСЬОГО видат ів 900201 352650100 354562600 332518129 -22044471 93,8

з них:

- ОПЛАТА ПРАЦІ 139013800 139418800 138879754 -539046 99,6

- ОПЛАТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ТА ЕНЕРГОНОСІЇВ 37401300 37683100 33486290 -4196810 88,9

- КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 4160400 4225700 106774 -4118926 2,5

Заст пни місь о о олови -
се ретар Київради Г. Гере а

Додаток 4
до рішення Київської міської ради 

25.05.2011 № 226/2613

ЗВІТ 
про виконання видатків спеціального фонду бюджету Подільського району міста Києва за 2010 рік

(гривень)

Назва видат ів Код бюджетної
ласифі ації видат ів

Затверджено
Подільсь ою районною
місті Києві радою на

2010 рі

Затверджено рішенням
Подільсь ої районної
місті Києві ради з
рах ванням змін

Ви онано Рез льтат ви онання до точнено о план

"+", "-"
( р. 5 - р. 4)

%
( р. 5 / р. 4)

1 2 3 4 5 6 7

Державне правління 010000 1177500 1132800 508352 -624448 44,9

з них:

- Оплата праці 778400 778400 356675 -421725 45,8

- Оплата ом нальних посл та енер оносіїв 30000 30000 16920 -13080 56,4

Освіта 070000 5877900 5877900 11355245 5477345 193,2

з них:

- Оплата праці 155000 155000 144567 -10433 93,3

- Оплата ом нальних посл та енер оносіїв 943000 943000 790916 -152084 83,9

- Капітальні видат и 4000 4000 1635128 1631128

Соціальний захист та соціальне забезпечення 090600 259100 259100 313479 54379 121

з них:

- Оплата праці 138100 138100 144545 6445 104,7

- Оплата ом нальних посл та енер оносії 45900 45900 70082 24182 152,7

- Капітальні видат и 8000 8000

Житлово- ом нальне осподарство 100000 808500 808500 808056 -444 99,9

з них:

- Капітальні видат и 808500 808500 808056 -444 99,9

К льт ра і мистецтво 110000 2404700 2404700 2291589 -113111 95,3

з них:

- Оплата праці 1540700 1540700 1553636 12936 100,80

- Оплата ом нальних посл та енер оносіїв 104300 104300 74914 -29386 71,80

- Капітальні видат и 85000 85000 1600 -83400 1,90

Б дівництво 150000 27000000 62508700 13742159 -48766541 22

з них:
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- Оплата ом нальних посл та енер оносії 45900 45900 70082 24182 152,7

- Капітальні видат и 8000 8000

Житлово- ом нальне осподарство 100000 808500 808500 808056 -444 99,9

з них:

- Капітальні видат и 808500 808500 808056 -444 99,9

К льт ра і мистецтво 110000 2404700 2404700 2291589 -113111 95,3

з них:

- Оплата праці 1540700 1540700 1553636 12936 100,80

- Оплата ом нальних посл та енер оносіїв 104300 104300 74914 -29386 71,80

- Капітальні видат и 85000 85000 1600 -83400 1,90

Б дівництво 150000 27000000 62508700 13742159 -48766541 22

з них:

- Капітальні видат и 27000000 62508700 13742159 -48766541 22

Транспорт, дорожнє осподарство, зв'язо , теле ом ні ації та
інформати а

170000 936000 1936000 1936000 100,0

з них:

- Поточні видат и 936000 1936000 1936000 100,00

Інші посл и, пов'язані з е ономічною діяльністю 180000 2664200 2560747 -103453 96,1

з них:

- Поточні видат и 2462200 2460747 -1453 99,9

- Капітальні видат и 202000 100000 -102000 49,5

Цільові фонди 240000 60000 19290500 14628772 -4661728 75,8

з них:

- Поточні видат и 60000 272663 49977 -222686 18,3

- Капітальні видат и 19017837 14578795 -4439042 76,7

Фінанс вання ремонт приміщень правлінь праці та соціально о
захист ви онавчих ор анів місь их, районних містах Києві і
Севастополі та районних містах рад для здійснення заходів з
ви онання спільно о із Світовим бан ом прое т "Вдос оналення
системи соціальної допомо и"

250915 302300 302300 249900 -52400 82,7

з них:

- Поточні видат и 302300 302300 249900 -52400 82,7

РАЗОМ видат ів 900201 38826000 97184700 48394299 -48790401 49,8

ВСЬОГО видат ів 900202 33826000 97184700 48394299 -48790401 49,8

з них:

- ОПЛАТА ПРАЦІ 2612200 2612200 2199423 -412777 84,2

- ОПЛАТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ТА ЕНЕРГОНОСІЇВ 1123200 1123200 952832 -170368 84,8

- КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 27905500 82634037 30865738 -51768299 37,4

Заст пни місь о о олови -
се ретар Київради Г. Гере а

Про затвердження звіту про виконання бюджету 
Дарницького району міста Києва за 2010 рік 

від 25 травня 2011 року № 223/2610

Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України та пункту 79 рішення Київської міської ради від
14.10.10 № 79/4891 “Про внесення змін до рішення Київради від 14.05.10 № 793/4231 “Про бюджет міс�
та Києва на 2010 рік” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Дарницького
району міста Києва за 2010 рік згідно з додатком.

1.1. По доходах у загальній сумі 497 502 750,80 грн., 

в тому числі:
— по доходах загального фонду в сумі 458 522 039,08

грн.,

Додаток 1 до рішення Київської міської ради  від  25 травня 2011 року  № 223/2610

Звіт про виконання бюджету  Дарницького району міста Києва за 2010 рік (назва бюджету) станом на 1 січня 2011 року

Форма № 2кмб(мб)
грн

— по доходах спеціального фонду в сумі 38 980 711,72 грн.
1.2. По видатках у загальній сумі 547 194 892,29 грн., в

тому числі:
— по видатках загального фонду в сумі 510 550 365,14

грн.,
— по видатках спеціального фонду в сумі 36 644 527,15

грн.
1.3. По фінансуванню бюджету у загальній сумі

49 692 141,49 грн., в тому числі:
— за рахунок отримання, відповідно до Постанови Кабі$

нету Міністрів України від 25.02.09 N 157, безвідсоткової
позички з єдиного казначейського рахунку в сумі.57 508 900
грн.,

— за рахунок зміни обсягів готівкових коштів в сумі
7 816 758,51 грн.

2. Взяти до відома, що фактичне виконання бюджету
Дарницького району міста Києва за 2010 рік становить
86,3 %, по видатках — 95,9 % до планових показників, за$
тверджених Дарницькою районною в м. Києві радою з ура$
хуванням змін.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по$
стійну комісію Київради з питань бюджету та соціально$еко$
номічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Наймен вання Код бюджетної
ласифі ації

Код нової
ф н ціо-
нальної
ласифі ації

За альний фонд Спеціальний фонд Разом

планові по азни и Ви онано з
почат ро

планові по азни и Ви онано з
почат
ро

планові по азни и Ви онано з
почат ро

Затверджено
розписом на
2010 рі з
рах ванням
змін

Кошторисні
призначення
на 2010 рі з
рах ванням
змін

Затвер-
джено
розписом
на 2010
рі з ра-
х ванням
змін

Кошторисні
призначенн
я на 2010
рі з
рах ванням
змін

Затверджено
розписом на
2010 рі з
рах ванням
змін

Кошторисні
призначення на
2010 рі з
рах ванням
змін

1 2 A 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подат ові надходження: 999990 10000000 514126600 0 442972685.58 0 0 0 514126600 0 442972685.58

Подат и на доходи, подат и на приб то ,
подат и на збільшення рин ової вартості

999990 11000000 393909600 0 325846127.96 0 0 0 393909600 0 325846127.96

Подато з доходів фізичних осіб 999990 11010000 392909600 0 324650487.21 0 0 0 392909600 0 324650487.21

Подато з доходів найманих працівни ів 999990 11010100 363440600 0 301155723.86 0 0 0 363440600 0 301155723.86

Подато з доходів фізичних осіб - с б'є тів
підприємниць ої діяльності і незалежної
професійної діяльності

999990 11010200 5724000 0 2130357.91 0 0 0 5724000 0 2130357.91
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Подато з доходів фізичних осіб на дивіденди
та роялті

999990 11010300 4800000 0 4113481.87 0 0 0 4800000 0 4113481.87

Фі сований подато на доходи фізичних осіб
від зайняття підприємниць ою діяльністю

999990 11010400 1463000 0 1177006.97 0 0 0 1463000 0 1177006.97

Подато з доходів фізичних осіб ви ляді
ви рашів або призів, отриманих внаслідо
проведення он рс та інших розі ришів,
ви рашів в азартні і ри

999990 11010600 299000 0 158878.14 0 0 0 299000 0 158878.14

Подато з доходів фізичних осіб -
нерезидентів

999990 11010700 1129000 0 2265536.81 0 0 0 1129000 0 2265536.81

Подато з доходів фізичних осіб -
війсь овосл жбовців та осіб рядово о і
начальниць о о с лад

999990 11010800 7092000 0 5973764.26 0 0 0 7092000 0 5973764.26

Подато з доходів фізичних осіб від інших
видів діяльності

999990 11011100 1295000 0 1860684.36 0 0 0 1295000 0 1860684.36

Подато з доходів фізичних осіб від продаж
нер хомо о майна та надання нер хомості в
оренд (с боренд ), житловий найм (піднайм)

999990 11011200 6107000 0 4044765.36 0 0 0 6107000 0 4044765.36

Подато з доходів фізичних осіб від продаж
р хомо о майна та надання р хомо о майна в
оренд (с боренд )

999990 11011300 393000 0 917593.37 0 0 0 393000 0 917593.37

Подато з доходів фізичних осіб від
отримано о платни ом доход внаслідо
прийняття ним спадщин майна, оштів,
майнових чи немайнових прав

999990 11011400 1167000 0 852694.3 0 0 0 1167000 0 852694.3

Подато на приб то підприємств 999990 11020000 1000000 0 1195640.75 0 0 0 1000000 0 1195640.75

Подато на приб то підприємств і
ор анізацій, що належать до ом нальної
власності

999990 11020200 1000000 0 1195640.75 0 0 0 1000000 0 1195640.75

Збори за спеціальне ви ористання природних
рес рсів

999990 13000000 77069300 0 75982703.25 0 0 0 77069300 0 75982703.25

Збір за спеціальне ви ористання лісових
рес рсів та орист вання земельними
ділян ами лісово о фонд

999990 13010000 0 0 4909.26 0 0 0 0 0 4909.26

Збір за спеціальне ви ористання лісових
рес рсів місцево о значення та орист вання
земельними ділян ами лісово о фонд

999990 13010200 0 0 4909.26 0 0 0 0 0 4909.26

Плата за землю 999990 13050000 77069300 0 75977793.99 0 0 0 77069300 0 75977793.99

Земельний подато з юридичних осіб 999990 13050100 27779100 0 26997759.21 0 0 0 27779100 0 26997759.21

Орендна плата з юридичних осіб 999990 13050200 47870400 0 47423207.71 0 0 0 47870400 0 47423207.71

Земельний подато з фізичних осіб 999990 13050300 429800 0 616743.38 0 0 0 429800 0 616743.38

Орендна плата з фізичних осіб 999990 13050500 990000 0 940083.69 0 0 0 990000 0 940083.69

Вн трішні подат и на товари та посл и 999990 14000000 13365900 0 9492900.32 0 0 0 13365900 0 9492900.32

Плата за ліцензії 999990 14060000 12365900 0 7419050.31 0 0 0 12365900 0 7419050.31

Подато на промисел 999990 14060100 12300 0 25565 0 0 0 12300 0 25565

Плата за видач ліцензій та сертифі атів 999990 14060200 0 0 7560 0 0 0 0 0 7560

Плата за державн реєстрацію с б'є тів
підприємниць ої діяльності

999990 14060300 330000 0 333295.56 0 0 0 330000 0 333295.56

Плата за державн реєстрацію, рім плати за
реєстрацію с б'є тів підприємниць ої
діяльності

999990 14060900 0 0 7409.75 0 0 0 0 0 7409.75

Плата за ліцензії на право роздрібної тор івлі
ал о ольними напоями та тютюновими
виробами

999990 14061100 12023600 0 7045220 0 0 0 12023600 0 7045220

Плата за тор овий патент на дея і види
підприємниць ої діяльності

999990 14070000 1000000 0 2073850.01 0 0 0 1000000 0 2073850.01

Плата за придбання тор ово о патент на
здійснення роздрібної тор івлі, сплачена
фізичними особами

999990 14070100 140000 0 455905.7 0 0 0 140000 0 455905.7

Плата за придбання тор ово о патент на
здійснення роздрібної тор івлі, сплачена
юридичними особами

999990 14070200 541000 0 1500424.6 0 0 0 541000 0 1500424.6

Плата за придбання тор ово о патент на
здійснення операцій з тор івлі отів овими
валютними цінностями

999990 14070300 86000 0 284382.9 0 0 0 86000 0 284382.9

Плата за придбання тор ово о патент на
здійснення тор овельно-виробничої діяльності
( ромадсь е харч вання), сплачена фізичними
особами

999990 14070600 42000 0 170726.1 0 0 0 42000 0 170726.1

Плата за придбання тор ово о патент на
здійснення оптової тор івлі, сплачена
юридичними особами

999990 14070700 56000 0 235338.75 0 0 0 56000 0 235338.75

Плата за придбання тор ово о патент на
здійснення тор овельно-виробничої діяльності
( ромадсь е харч вання), сплачена
юридичними особами

999990 14070800 85000 0 321657.53 0 0 0 85000 0 321657.53

Плата за придбання піль ово о тор ово о
патент на здійснення тор овельної діяльності

999990 14070900 0 0 825 0 0 0 0 0 825

Плата за придбання орот отерміново о
тор ово о патент на здійснення тор овельної
діяльності

999990 14071000 0 0 20 0 0 0 0 0 20

Плата за придбання тор ово о патент на
здійснення діяльності з надання поб тових
посл , сплачена фізичними особами

999990 14071300 5000 0 14406 0 0 0 5000 0 14406

Плата за придбання тор ово о патент на
здійснення діяльності з надання поб тових
посл , сплачена юридичними особами

999990 14071400 33000 0 141765.45 0 0 0 33000 0 141765.45

Плата за придбання тор ово о патент на
здійснення операцій з надання посл сфері
рально о бізнес , сплачена юридичними
особами

999990 14071700 0 0 -1097792.02 0 0 0 0 0 -1097792.02

Плата за придбання тор ово о патент на
здійснення операцій з надання посл сфері
рально о бізнес , сплачена фізичними
особами

999990 14071800 12000 0 46190 0 0 0 12000 0 46190

Інші подат и 999990 16000000 29781800 0 31650954.05 0 0 0 29781800 0 31650954.05

Місцеві подат и і збори 999990 16010000 7680500 0 7895620.36 0 0 0 7680500 0 7895620.36
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Подато з ре лами 999990 16010100 700000 0 814096.58 0 0 0 700000 0 814096.58

Ком нальний подато 999990 16010200 1419200 0 1295109.4 0 0 0 1419200 0 1295109.4

Збір за припар вання автотранспорт 999990 16010400 1060000 0 1346508.76 0 0 0 1060000 0 1346508.76

Рин овий збір 999990 16010500 3600000 0 3420600.41 0 0 0 3600000 0 3420600.41

Збір за видач ордера на вартир 999990 16010600 1300 0 652.6 0 0 0 1300 0 652.6

Збір за право ви ористання місцевої
символі и

999990 16011100 900000 0 1018652.61 0 0 0 900000 0 1018652.61

Фі сований сільсь о осподарсь ий подато 999990 16040000 1300 0 700.78 0 0 0 1300 0 700.78

Фі сований сільсь о осподарсь ий подато ,
нарахований після 1 січня 2001 ро

999990 16040100 1300 0 700.78 0 0 0 1300 0 700.78

Єдиний подато для с б"є тів мало о
підприємництва

999990 16050000 22100000 0 23754632.91 0 0 0 22100000 0 23754632.91

Єдиний подато на підприємниць діяльність
з юридичних осіб

999990 16050100 7500000 0 8687754.63 0 0 0 7500000 0 8687754.63

Єдиний подато на підприємниць діяльність
з фізичних осіб

999990 16050200 14600000 0 15066878.28 0 0 0 14600000 0 15066878.28

Неподат ові надходження 999990 20000000 16021200 0 14618991.31 24078200 23777784.8 24220198.47 40099400 23777784.8 38839189.78

Доходи від власності та підприємниць оє
діяльності

999990 21000000 1320000 0 1681623.64 0 0 0 1320000 0 1681623.64

Частина чисто о приб т (доход )
ом нальних нітарних підприємств та їх
об`єднань, що вил чається до бюджет

999990 21010300 600000 0 244390.25 0 0 0 600000 0 244390.25

Інші надходження 999990 21080000 720000 0 1437233.39 0 0 0 720000 0 1437233.39

Інші надходження 999990 21080500 0 0 412.2 0 0 0 0 0 412.2

Штрафні сан ціі за пор шення за онодавства
про патент вання, за пор шення норм
ре лювання обі отів и та про застос вання
реєстраторів розрах н ових операцій сфері
тор івлі, ромадсь о о харч вання та посл

999990 21080900 30000 0 49166.75 0 0 0 30000 0 49166.75

Адміністративні штрафи та інші сан ціі 999990 21081100 690000 0 1387654.44 0 0 0 690000 0 1387654.44

Адміністративні збори та платежі, доходи від
не омерційно о та побічно о продаж

999990 22000000 14412000 0 12659698.86 0 0 0 14412000 0 12659698.86

Надходження від орендної плати за
орист вання цілісним майновим омпле сом
та іншим державним майном

999990 22080000 11812000 0 9658719.82 0 0 0 11812000 0 9658719.82

Надходження від орендної плати за
орист вання цілісним майновим омпле сом
та іншим майном, що ом нальній власності

999990 22080400 11812000 0 9658719.82 0 0 0 11812000 0 9658719.82

Державне мито 999990 22090000 2600000 0 3000979.04 0 0 0 2600000 0 3000979.04

Державне мито, що сплач ється за місцем
роз ляд та оформлення до ментів, том
числі за оформлення до ментів на спадщин і
дар вання

999990 22090100 2525000 0 2908506.56 0 0 0 2525000 0 2908506.56

Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням за ордонних паспортів
(посвідо ) та поспортів ромадян У раїни

999990 22090400 75000 0 92472.48 0 0 0 75000 0 92472.48

Інші неподат ові надходження 999990 24000000 289200 0 277668.81 0 0 0 289200 0 277668.81

Інші надходження 999990 24060000 289200 0 277668.81 0 0 0 289200 0 277668.81

Інші надходження 999990 24060300 289200 0 277498.81 0 0 0 289200 0 277498.81

Надходження оштів з рах н ів виборчих
фондів

999990 24060600 0 0 170 0 0 0 0 0 170

Власні надходження бюджетних станов 999990 25000000 0 0 0 24078200 23777784.8 24220198.47 24078200 23777784.8 24220198.47

Плата за посл и, що надаються бюджетними
становами

999990 25010000 0 0 0 24078200 19599634.56 20010507.59 24078200 19599634.56 20010507.59

Плата за посл и, що надаються бюджетними
становами з ідно з ф н ціональними
повноваженнями

999990 25010100 0 0 0 16502900 14770274.56 16069124.1 16502900 14770274.56 16069124.1

Кошти, що отрим ються бюджетними
становами від осподарсь ої та/або
виробничої діяльності

999990 25010200 0 0 0 200 200 940.85 200 200 940.85

Плата за оренд майна бюджетних станов 999990 25010300 0 0 0 7575100 4829160 3938882.04 7575100 4829160 3938882.04

Кошти, що отрим ються бюджетними
становами від реалізації майна

999990 25010400 0 0 0 0 0 1560.6 0 0 1560.6

Інші джерела власних надходжень бюджетних
станов

999990 25020000 0 0 0 0 4178150.24 4209690.88 0 4178150.24 4209690.88

Бла одійні внес и, ранти та дар н и, отримані
бюджетними становами

999990 25020100 0 0 0 0 4176751.24 4208292.29 0 4176751.24 4208292.29

Кошти, що отрим ються бюджетними
становами на ви онання о ремих дор чень та
інвестиційних прое тів

999990 25020200 0 0 0 0 1399 1398.59 0 1399 1398.59

Доходи від операцій з апіталом 999990 30000000 50000 0 73862.19 5000000 0 5514767.75 5050000 0 5588629.94

Надходження від продаж основно о апітал 999990 31000000 50000 0 73862.19 5000000 0 5514767.75 5050000 0 5588629.94

Кошти від реалізації с арбів, майна,
одержано о державою або територіальною
ромадою в поряд спад вання чи
дар вання, безхазяйно о майна, знахідо , а
та ож валютних цінностей і рошових оштів,
власни и я их невідомі

999990 31010000 50000 0 73862.19 0 0 0 50000 0 73862.19

Кошти від реалізації безхазяйно о майна,
знахідо , спад ово о майна, майна,
одержано о територіальною ромадою в
поряд спад вання чи дар вання, а та ож
валютні цінності і рошові ошти, власни и
я их невідомі

999990 31010200 50000 0 73862.19 0 0 0 50000 0 73862.19
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Надходження від відч дження майна, я е
належить Автономній Респ бліці Крим та
майна, що знаходиться ом нальній
власності

999990 31030000 0 0 0 5000000 0 5514767.75 5000000 0 5514767.75

Цільові фонди 999990 50000000 0 0 0 1980800 0 958145.5 1980800 0 958145.5

Цільові фонди, творені Верховною Радою
Автономної Респ блі и Крим, ор анами
місцево о самовряд вання та місцевими
ор анами ви онавчої влади

999990 50110000 0 0 0 1980800 0 958145.5 1980800 0 958145.5

Разом доходів 999990 90010100 530197800 0 457665539.08 31059000 23777784.8 30693111.72 561256800 23777784.8 488358650.8

Офіційні трансферти 999990 40000000 0 0 0 400400 0 395100 400400 0 395100

Від ор анів державно о правління 999990 41000000 0 0 0 400400 0 395100 400400 0 395100

С бвенції 999990 41030000 0 0 0 400400 0 395100 400400 0 395100

С бвенція з державно о бюджет місцевим
бюджетам на фінанс вання ремонт
приміщень правлінь праці та соціально о
захист ви онавчих ор анів місь их (міст
респ блі ансь о о в Автономній Респ бліці
Крим і обласно о значення) районних містах
Києві та Севастополі та районних містах рад
для здійснення заходів з ви онання спільно о
з Світовим бан ом прое т "Вдос оналення
системи соціальної допомо и"

999990 41034300 0 0 0 400400 0 395100 400400 0 395100

Всьо о доходів 999990 90010200 530197800 0 457665539.08 31459400 23777784.8 31088211.72 561657200 23777784.8 488753750.8

Інші с бвенції 999990 41035000 856500 0 856500 19539600 0 7892500 20396100 0 8749000

Разом 999990 90010300 531054300 0 458522039.08 50999000 23777784.8 38980711.72 582053300 23777784.8 497502750.8

Державне правлiння 10000 9102 27630527 27630527 27399600.71 0 0 0 27630527 27630527 27399600.71

Ор ани мiсцево о самовряд вання 10116 9102 2054807 2054807 1968115.04 0 0 0 2054807 2054807 1968115.04

Ор ани ви онавчої влади в м. Києві 10117 9102 25575720 25575720 25431485.67 0 0 0 25575720 25575720 25431485.67

Освiта 70000 9102 323738700 323738700 319357986.72 21278700 20234939 18556976.17 345017400 343973639 337914962.89

Дош iльнi за лади освiти 70101 9102 98491490 98491490 96324949.56 11986000 9749503 8934093.37 110477490 108240993 105259042.93

За альноосвiтнi ш оли (в т.ч. ш ола-дитячий
садо , iнтернат при ш олi), спецiалiзованi
ш оли, лiцеї, імназії, оле і ми

70201 9102 204380290 204380290 202924954.92 8163000 9580345 8821577.07 212543290 213960635 211746531.99

За альноосвiтнi ш оли-iнтернати для дiтей-
сирiт та дiтей, я i залишилися без пi л вання
бать iв

70302 9102 2925385 2925385 2925380.07 160000 133925 133614.17 3085385 3059310 3058994.24

Спецiальнi за альноосвiтнi ш оли-iнтернати,
ш оли та iншi за лади освiти для дiтей з
вадами фiзичном чи роз мовом розвит

70304 9102 6931815 6931815 6371647.57 825700 688472 589368 7757515 7620287 6961015.57

Позаш iльнi за лади освiти, заходи iз
позаш iльної роботи з дiтьми

70401 9102 6095200 6095200 5969966.02 144000 82694 78323.56 6239200 6177894 6048289.58

Методична робота, iншi заходи сфері
народної освiти

70802 9102 1259400 1259400 1222423.72 0 0 0 1259400 1259400 1222423.72

Централiзованi б х алтерiє обласних, місь их,
районних відділів освіти

70804 9102 2757000 2757000 2743950.27 0 0 0 2757000 2757000 2743950.27

Гр пи централiзовано о осподарсь о о
обсл ов вання

70805 9102 854920 854920 831741.04 0 0 0 854920 854920 831741.04

Допомо а дітям-сиротам та дітям,
позбавленим бать івсь о о пі л вання, я им
виповнюється 18 ро ів

70808 9102 43200 43200 42973.55 0 0 0 43200 43200 42973.55

Охорона здоров’я 80000 9102 2378700 2378700 2367817.97 0 13709 11693.26 2378700 2392409 2379511.23

Полi лiнi и i амб латорiї ( рiм спецiалiзованих
полi лiнi та за альних i спецiалiзованих
стоматоло ічних полі ліні )

80300 9102 2378700 2378700 2367817.97 0 13709 11693.26 2378700 2392409 2379511.23

Соцiальний захист та соцiальне забезпечення 90000 9102 9150769 9150769 8967896.31 177000 487604.59 457173.67 9327769 9638373.59 9425069.98

Iншi видат и на соціальний захист населення 90412 9102 1024413 1024413 917534.98 0 0 0 1024413 1024413 917534.98

Утримання центрів соціальних сл жб для сім"ї,
дітей та молоді

91101 9102 1240500 1240500 1228133.13 0 0 0 1240500 1240500 1228133.13

Про рами i заходи центрів соціальних сл жб
для сім"ї, дітей та молоді

91102 9102 99800 99800 97649.55 0 0 0 99800 99800 97649.55

Соціальні про рами i заходи державних
ор анiв справах молоді

91103 9102 54000 54000 53999.88 0 0 0 54000 54000 53999.88

Утримання л бiв пiдлiт iв за мiсцем
проживання

91105 9102 1517200 1517200 1508756.1 177000 471969 441538.08 1694200 1989169 1950294.18

Iншi видат и 91106 9102 171200 171200 168866.09 0 0 0 171200 171200 168866.09

Заходи з оздоровлення та відпочин дітей,
рім заходів з оздоровлення дітей, що
здійснюються за рах но оштів на
оздоровлення ромадян, я і постраждали
внаслідо Чорнобильсь ої атастрофи

91108 9102 450000 450000 428033.92 0 0 0 450000 450000 428033.92

Територiальнi центри i вiддiлення соцiальної
допомо и на дом

91204 9102 3581147 3581147 3561935.49 0 15635.59 15635.59 3581147 3596782.59 3577571.08

Фінансова підтрим а ромадсь их ор анізацій
інвалідів і ветеранів

91209 9102 182056 182056 182055.76 0 0 0 182056 182056 182055.76

Iншi станови та за лади 91214 9102 830453 830453 820931.41 0 0 0 830453 830453 820931.41

Житлово- ом нальне осподарство 100000 9102 20905563 20905563 20490712.11 1293600 1293600 1276500 22199163 22199163 21767212.11

Житлово-е спл атацiйне осподарство 100101 9102 1173501 1173501 934629.7 0 0 0 1173501 1173501 934629.7

Бла о стрiй мiст, сіл, селищ 100203 9102 19404562 19404562 19404560.41 0 0 0 19404562 19404562 19404560.41

Комбiнати ом нальних пiдприємств, районнi
виробничi об'єднання та iншi пiдприємства,
станови та ор анізації житлово- ом нально о
осподарства

100302 9102 327500 327500 151522 1293600 1293600 1276500 1621100 1621100 1428022

К льт ра i мистецтво 110000 9102 14326703 14326703 14302214.86 2622500 3041532.21 2936132.98 16949203 17368235.21 17238347.84
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Фiлармонiї, м зичнi оле тиви i ансамблi та
iншi мистець і за лади та заходи

110103 9102 240012 240012 229964 0 0 0 240012 240012 229964

Бiблiоте и 110201 9102 4730900 4730900 4727887.83 200 45826.1 44333.84 4731100 4776726.1 4772221.67

Палаци i б дин и льт ри, л би та iншi
за лади л бно о тип

110204 9102 1860391 1860391 1860391 786000 1017683.11 944981.42 2646391 2878074.11 2805372.42

Ш оли естетично о виховання дiтей 110205 9102 6832770 6832770 6832556.03 1836300 1978023 1946817.72 8669070 8810793 8779373.75

Iншi льт рно-освiтнi за лади та заходи 110502 9102 662630 662630 651416 0 0 0 662630 662630 651416

Засоби масової iнформацiї 120000 9102 15000 15000 15000 0 0 0 15000 15000 15000

Перiодичнi видання ( азети та ж рнали) 120201 9102 15000 15000 15000 0 0 0 15000 15000 15000

Фiзична льт ра i спорт 130000 9102 50000 50000 43400 0 0 0 50000 50000 43400

Проведення навчально-трен вальних зборiв i
зма ань

130102 9102 50000 50000 43400 0 0 0 50000 50000 43400

Б дiвництво 150000 9102 0 0 0 20630000 20630000 8930609.32 20630000 20630000 8930609.32

Капiтальнi в ладення 150101 9102 0 0 0 20625000 20625000 8930261.32 20625000 20625000 8930261.32

Проведення невід ладних відновлювальних
робіт, б дівництво та ре онстр ція
спеціалізованих лі арень та інших
спеціалізованих за ладів

150119 9102 0 0 0 5000 5000 348 5000 5000 348

Транспорт, дорожнє осподарство, зв'язо ,
теле ом нi ацiї та iнформати а

170000 9102 0 0 0 2116000 2116000 2116000 2116000 2116000 2116000

Видат и на проведення робіт, пов’язаних із
б дiвництвом, ре онстр цiєю, ремонтом та
триманням автомобільних дорі

170703 9102 0 0 0 2116000 2116000 2116000 2116000 2116000 2116000

Iншi посл и, пов'язанi з е ономiчною
дiяльнiстю

180000 9102 0 0 0 500000 500000 0 500000 500000 0

Внес и ор анів влади Автономної Респ блі и
Крим та ор анів місцево о самовряд вання
стат тні фонди с б'є тів підприємниць ої
діяльності

180409 9102 0 0 0 500000 500000 0 500000 500000 0

Цiльовi фонди 240000 9102 0 0 0 1980800 1980800 1964341.75 1980800 1980800 1964341.75

Цільові фонди, творені Верховною Радою
Автономної Респ блі и Крим, ор анами
місцево о самовряд вання і місцевих ор анів
ви онавчої влади

240900 9102 0 0 0 1980800 1980800 1964341.75 1980800 1980800 1964341.75

Видат и, не вiднесенi до основних р п 250000 9102 1048838 958838 805495.58 400400 400400 395100 1449238 1359238 1200595.58

Резервний фонд 250102 9102 90000 0 0 0 0 0 90000 0 0

Іншi видат и 250404 9102 958838 958838 805495.58 0 0 0 958838 958838 805495.58

Фінанс вання ремонт приміщень правлінь
праці та соціально о захист ви онавчих
ор анів місь их (міст респ блі ансь о о в
Автономній Респ бліці Крим і обласно о
значення), районних містах Києві і
Севастополі та районних містах рад для
здійснення заходів з ви онання спільно о з
Світовим бан ом прое т "Вдос оналення
системи соціальної допомо и"

250915 9102 0 0 0 400400 400400 395100 400400 400400 395100

Разом видат ів 900201 9102 399244800 399154800 393750124.26 50999000 50698584.8 36644527.15 450243800 449853384.8 430394651.41

С бвенція з місцево о бюджет державном
бюджет на ви онання про рам соціально-
е ономічно о та льт рно о розвит ре іонів

250344 9102 950000 0 625486 0 0 0 950000 0 625486

Всьо о 900202 9102 400194800 399154800 394375610.26 50999000 50698584.8 36644527.15 451193800 449853384.8 431020137.41

Кошти, що передаються до районних та
мiсь их (міст Києва і Севастополя, міст
респ блі ансь о о і обласно о значення)
бюджетів з місь их (міст районно о значення),
селищних, сільсь их та районних містах
бюджетів

250302 9102 132059500 0 116174754.88 0 0 0 132059500 0 116174754.88

Разом 900203 9102 532254300 399154800 510550365.14 50999000 50698584.8 36644527.15 583253300 449853384.8 547194892.29

Дефіцит (-) /профіцит (+)* 999995 1D -1200000 0 -52028326.06 0 0 2336184.57 -1200000 0 -49692141.49

Дефіцит (-) /профіцит (+)** 999995 2D 0 0 63289928.82 0 0 -5556315.43 0 0 57733613.39

Вн трішнє фінанс вання* 999995 200000 1200000 0 52028326.06 0 0 -2336184.57 1200000 0 49692141.49

Вн трішнє фінанс вання** 999995 200000* 0 0 -63289928.82 0 0 5556315.43 0 0 -57733613.39

Інше вн трішнє фінанс вання 999995 203000 0 0 57508900 0 0 0 0 0 57508900

Фінанс вання за рах но оштів єдино о
азначейсь о о рах н

999995 203400 0 0 57508900 0 0 0 0 0 57508900

Одержано 999995 203410 0 0 302208900 0 0 0 0 0 302208900

Повернено 999995 203420 0 0 244700000 0 0 0 0 0 244700000

Фінанс вання за рах но залиш ів оштів на
рах н ах бюджетних станов*

999995 205000 0 0 0 0 0 -2258222.39 0 0 -2258222.39

Фінанс вання за рах но залиш ів оштів на
рах н ах бюджетних станов**

999995 205000* 0 0 -116174754.88 0 0 -2258222.39 0 0 -118432977.27

На почато період 999995 205100 0 0 0 0 0 912142.45 0 0 912142.45

На інець період 999995 205200 0 0 0 0 0 3154539.21 0 0 3154539.21

Інші розрах н и* 999995 205300 0 0 0 0 0 -15825.63 0 0 -15825.63

Інші розрах н и** 999995 205300* 0 0 -116174754.88 0 0 -15825.63 0 0 -116190580.51

Інші розрах н и* 999995 205340 0 0 0 0 0 -15825.63 0 0 -15825.63

Інші розрах н и** 999995 205340* 0 0 -116174754.88 0 0 -15825.63 0 0 -116190580.51

Фінанс вання за рах но зміни залиш ів оштів
місцевих бюджетів*

999995 208000 1200000 0 -5480573.94 0 0 -77962.18 1200000 0 -5558536.12

Фінанс вання за рах но зміни залиш ів оштів
місцевих бюджетів**

999995 208000* 0 0 -4624073.94 0 0 7814537.82 0 0 3190463.88

На почато період 999995 208100 1716670.32 0 1716670.32 1759772.32 0 1759772.32 3476442.64 0 3476442.64

На інець період 999995 208200 516670.32 0 7197244.26 1759772.32 0 1837734.5 2276442.64 0 9034978.76

Інші розрах н и** 999995 208300* 0 0 856500 0 0 7892500 0 0 8749000

Інші розрах н и** 999995 208340* 0 0 856500 0 0 7892500 0 0 8749000

Разом оштів, отриманих з сіх джерел
фінанс вання бюджет за типом редитора*

999995 900230 1200000 0 52028326.06 0 0 -2336184.57 1200000 0 49692141.49

Разом оштів, отриманих з сіх джерел
фінанс вання бюджет за типом редитора**

999995 900231 0 0 -63289928.82 0 0 5556315.43 0 0 -57733613.39

Фінанс вання за а тивними операціями* 999995 600000 1200000 0 52028326.06 0 0 -2336184.57 1200000 0 49692141.49

Фінанс вання за а тивними операціями** 999995 600000* 0 0 -63289928.82 0 0 5556315.43 0 0 -57733613.39

Зміни обся ів отів ових оштів* 999995 602000 1200000 0 -5480573.94 0 0 -2336184.57 1200000 0 -7816758.51

Зміни обся ів отів ових оштів** 999995 602000* 0 0 -120798828.82 0 0 5556315.43 0 0 -115242513.39

На почато період 999995 602100 1716670.32 0 1716670.32 1759772.32 0 2671914.77 3476442.64 0 4388585.09

На інець період 999995 602200 516670.32 0 7197244.26 1759772.32 0 4992273.71 2276442.64 0 12189517.97

Інші розрах н и* 999995 602300 0 0 0 0 0 -15825.63 0 0 -15825.63

Інші розрах н и** 999995 602300* 0 0 -115318254.88 0 0 7876674.37 0 0 -107441580.51

Інші розрах н и* 999995 602304 0 0 0 0 0 -15825.63 0 0 -15825.63

Інші розрах н и** 999995 602304* 0 0 -115318254.88 0 0 7876674.37 0 0 -107441580.51
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Про затвердження звіту про виконання бюджету 
Деснянського району міста Києва за 2010 рік 

від 25 травня 2011 року № 222/2609 

Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України та пункту 79 рішення Київської міської ради від
14.10.10 № 79/4891 “Про внесення змін до рішення Київради від 14.05.10 № 793/4231 “Про бюджет міс�
та Києва на 2010 рік” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Деснянського району міста Києва за 2010 рік згідно з додатком.
1.1. По доходах у загальній сумі 419 989 902,88 грн., в тому числі:
— по доходах загального фонду в сумі 391 577 138,52 грн.,
— по доходах спеціального фонду в сумі 28 412 764,36 грн.

Додаток 1 до рішення Київської міської ради  від  25 травня 2011 року № 222/2609  

Звіт про виконання бюджету Деснянського району міста Києва за  2010  рік
Форма № 2кмб(мб)

грн.

Наймен вання Код бюджетної
ласифі ації

Код нової
ф н ціо-
нальної
ласифі ації

За альний фонд Спеціальний фонд Разом

планові по азни и Ви онано з
почат ро

планові по азни и Ви онано з
почат
ро

планові по азни и Ви онано з
почат роЗатверджено

розписом на
2010 рі з
рах ванням
змін

Кошторисні
призначення
на 2010 рі з
рах ванням
змін

Затвер-
джено
розписом
на 2010
рі з ра-
х ванням
змін

Кошторисні
призначенн
я на 2010
рі з
рах ванням
змін

Затверджено
розписом на
2010 рі з
рах ванням
змін

Кошторисні
призначення на
2010 рі з
рах ванням
змін

1 2 A 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подат ові надходження: 999990 10000000 420241900 0 382101719.49 0 0 0 420241900 0 382101719.49

Подат и на доходи, подат и на приб то ,
подат и на збільшення рин ової вартості

999990 11000000 264150300 0 228069649.05 0 0 0 264150300 0 228069649.05

Подато з доходів фізичних осіб 999990 11010000 260668600 0 224587989.96 0 0 0 260668600 0 224587989.96

Подато з доходів найманих працівни ів 999990 11010100 247362100 0 211278628.96 0 0 0 247362100 0 211278628.96

Подато з доходів фізичних осіб - с б'є тів
підприємниць ої діяльності і незалежної
професійної діяльності

999990 11010200 1642700 0 1412666.94 0 0 0 1642700 0 1412666.94

Подато з доходів фізичних осіб на дивіденди
та роялті

999990 11010300 5171200 0 5257300.16 0 0 0 5171200 0 5257300.16

Фі сований подато на доходи фізичних осіб
від зайняття підприємниць ою діяльністю

999990 11010400 1543600 0 1687385.57 0 0 0 1543600 0 1687385.57

Подато з доходів фізичних осіб ви ляді
ви рашів або призів, отриманих внаслідо
проведення он рс

999990 11010600 69600 0 68564.9 0 0 0 69600 0 68564.9

Подато з доходів фізичних осіб -
нерезидентів

999990 11010700 14500 0 14371.53 0 0 0 14500 0 14371.53

Подато з доходів фізичних осіб -
війсь овосл жбовців та осіб рядово о і
начальниць о о с лад

999990 11010800 2600500 0 2616663.41 0 0 0 2600500 0 2616663.41

Подато з доходів фізичних осіб від інших
видів діяльності

999990 11011100 422500 0 395590.42 0 0 0 422500 0 395590.42

Подато з доходів фізичних осіб від продаж
нер хомо о майна та надання нер хомості в
оренд (с боренд ) житловий найм (піднайм)

999990 11011200 821400 0 812276.56 0 0 0 821400 0 812276.56

Подато з доходів фізичних осіб від продаж
р хомо о майна та надання р хомо о майна в
оренд (с боренд ) житловий найм (піднайм)

999990 11011300 423100 0 462047.65 0 0 0 423100 0 462047.65

Подато з доходів фізичних осіб від
отримано о платни ом доход внаслідо
прийняття ним спадщин майна, оштів,
майнових чи немайнових прав

999990 11011400 597400 0 582493.86 0 0 0 597400 0 582493.86

Подато на приб то підприємств 999990 11020000 3481700 0 3481659.09 0 0 0 3481700 0 3481659.09

Подато на приб то підприємств і
ор анізацій, що належать до ом нальної
власності

999990 11020200 3481700 0 3481659.09 0 0 0 3481700 0 3481659.09

Збори за спеціальне ви ористання природних
рес рсів

999990 13000000 110882500 0 111063949.63 0 0 0 110882500 0 111063949.63

Збір за спеціальне ви ористання лісових
рес рсів та орист вання земельними
ділян ами лісово о фонд

999990 13010000 129200 0 129193.63 0 0 0 129200 0 129193.63

Збір за спеціальне ви ористання лісових
рес рсів місцево о значення та орист вання
земельними ділян ами

999990 13010200 129200 0 129193.63 0 0 0 129200 0 129193.63

Плата за землю 999990 13050000 110753300 0 110934756 0 0 0 110753300 0 110934756

Земельний подато з юридичних осіб 999990 13050100 32581500 0 33496359.86 0 0 0 32581500 0 33496359.86

Орендна плата з юридичних осіб 999990 13050200 69535200 0 69940439.18 0 0 0 69535200 0 69940439.18

Земельний подато з фізичних осіб 999990 13050300 2345300 0 2243032.22 0 0 0 2345300 0 2243032.22

Орендна плата з фізичних осіб 999990 13050500 6291300 0 5254924.74 0 0 0 6291300 0 5254924.74

Вн трішні подат и на товари та посл и 999990 14000000 9787700 0 8148631 0 0 0 9787700 0 8148631

Плата за ліцензії 999990 14060000 7287700 0 6836994.34 0 0 0 7287700 0 6836994.34

Подато на промисел 999990 14060100 21100 0 21448 0 0 0 21100 0 21448

Плата за видач ліцензій та сертифі атів 999990 14060200 4600 0 4364 0 0 0 4600 0 4364

Плата за державн реєстрацію с б'є тів
підприємниць ої діяльності

999990 14060300 260000 0 229649.08 0 0 0 260000 0 229649.08

Плата за державн реєстрацію, рім плати за
реєстрацію с б'є тів підприємниць ої
діяльності

999990 14060900 2000 0 1862.75 0 0 0 2000 0 1862.75

Плата за ліцензії на право роздрібної тор івлі
ал о ольними напоями та тютюновими
виробами

999990 14061100 7000000 0 6579670.51 0 0 0 7000000 0 6579670.51

Фінанс вання за рах но оштів єдино о
азначейсь о о рах н

999995 603000 0 0 57508900 0 0 0 0 0 57508900

Разом оштів, отриманих з сіх джерел
фінанс вання бюджет за типом бор ово о
зобов'язання*

999995 900460 1200000 0 52028326.06 0 0 -2336184.57 1200000 0 49692141.49

Разом оштів, отриманих з сіх джерел
фінанс вання бюджет за типом бор ово о
зобов'язання**

999995 900461 0 0 -63289928.82 0 0 5556315.43 0 0 -57733613.39

Заст пни місь о о олови — се ретар Київради Г.Гере а

1.2. По видатках у загальній сумі 454 738 489,02 грн., в тому числі:
— по видатках загального фонду в сумі 422 267 382,49 грн.,
— по видатках спеціального фонду в сумі 32 471 106,53 грн.
1.3. По фінансуванню бюджету у загальній сумі 34 748 586,14 грн., в тому числі:
— за рахунок отримання, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 25.02.09 № 157, безвідсоткової позич(

ки з єдиного казначейського рахунку в сумі 35 457 993,34 грн.,
— за рахунок зміни обсягів готівкових коштів в сумі 709 407,2 грн.
2. Взяти до відома, що фактичне виконання бюджету Деснянського району міста Києва за 2010 рік яо°д6ходах стано(

вить. 90,5 відсотка, по видатках 96,4 відсотка до планових показників, затверджених Деснянською районною у м. Києві ра(
дою та Київською міською радою з урахуванням змін на 01.01.11.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально(еконо(
мічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Плата за тор овий патент на дея і види
підприємниць ої діяльності

999990 14070000 2500000 0 1311636.66 0 0 0 2500000 0 1311636.66

Плата за придбання тор ово о патент на
здійснення роздрібної тор івлі, сплачена
фізичними особами

999990 14070100 651700 0 642385.21 0 0 0 651700 0 642385.21

Плата за придбання тор ово о патент на
здійснення роздрібної тор івлі, сплачена
юридичними особами

999990 14070200 893000 0 938762.6 0 0 0 893000 0 938762.6

Плата за придбання тор ово о патент на
здійснення операцій з тор івлі отів овими
валютними цінностями

999990 14070300 190700 0 215679.48 0 0 0 190700 0 215679.48

Плата за придбання тор ово о патент на
здійснення оптової тор івлі, сплачена
фізичними особами

999990 14070500 6700 0 6903 0 0 0 6700 0 6903

Плата за придбання тор ово о патент на
здійснення тор овельно-виробничої діяльності
( ромадсь е харч вання)

999990 14070600 227800 0 234219.35 0 0 0 227800 0 234219.35

Плата за придбання тор ово о патент на
здійснення оптової тор івлі, сплачена
юридичними особами

999990 14070700 194200 0 200822.09 0 0 0 194200 0 200822.09

Плата за придбання тор ово о патент на
здійснення тор овельно-виробничої діяльності
( ромадсь е харч вання)

999990 14070800 220600 0 228706.17 0 0 0 220600 0 228706.17

Плата за придбання піль ово о тор ово о
патент на здійснення тор овельної діяльності

999990 14070900 1300 0 500 0 0 0 1300 0 500

Плата за придбання тор ово о патент на
здійснення діяльності з надання поб тових
посл , сплачена фізособами

999990 14071300 9900 0 7849 0 0 0 9900 0 7849

Плата за придбання тор ово о патент на
здійснення діяльності з надання поб тових
посл , сплачена юрособами

999990 14071400 75200 0 103005.49 0 0 0 75200 0 103005.49

Плата за придбання тор ово о патент на
здійснення операцій з надання посл сфері
рально о бізнес

999990 14071700 15000 0 -1286467.09 0 0 0 15000 0 -1286467.09

Плата за придбання тор ово о патент на
здійснення операцій з надання посл сфері
рально о бізнес

999990 14071800 13900 0 19271.36 0 0 0 13900 0 19271.36

Інші подат и 999990 16000000 35421400 0 34819489.81 0 0 0 35421400 0 34819489.81

Місцеві подат и і збори 999990 16010000 14420000 0 14172802.92 0 0 0 14420000 0 14172802.92

Подато з ре лами 999990 16010100 1009400 0 691181.09 0 0 0 1009400 0 691181.09

Ком нальний подато 999990 16010200 798800 0 746591.03 0 0 0 798800 0 746591.03

Збір за припар вання автотранспорт 999990 16010400 1892400 0 1783872.76 0 0 0 1892400 0 1783872.76

Рин овий збір 999990 16010500 10576700 0 10851798.11 0 0 0 10576700 0 10851798.11

Збір за видач ордера на вартир 999990 16010600 1000 0 601.6 0 0 0 1000 0 601.6

Збір за право ви ористання місцевої
символі и

999990 16011100 141700 0 98758.33 0 0 0 141700 0 98758.33

Фі сований сільсь о осподарсь ий подато 999990 16040000 1400 0 1385.64 0 0 0 1400 0 1385.64

Фі сований сільсь о осподарсь ий подато ,
нарахований після 1 січня 2001 ро

999990 16040100 1400 0 1385.64 0 0 0 1400 0 1385.64

Єдиний подато для с б"є тів мало о
підприємництва

999990 16050000 21000000 0 20645301.25 0 0 0 21000000 0 20645301.25

Єдиний подато на підприємниць діяльність
з юридичних осіб

999990 16050100 7129800 0 6797228.42 0 0 0 7129800 0 6797228.42

Єдиний подато на підприємниць діяльність
з фізичних осіб

999990 16050200 13870200 0 13848072.83 0 0 0 13870200 0 13848072.83

Неподат ові надходження 999990 20000000 10424200 0 7184779.11 16550200 18731915.73 18943565.77 26974400 18731915.73 26128344.88

Доходи від власності та підприємниць ої
діяльності

999990 21000000 1097200 0 742490 0 0 0 1097200 0 742490

Частина чисто о приб т (доход )
ом нальних нітарних підприємств та їх
об'єднань, що вил чається до бюджет

999990 21010300 34000 0 15533.93 0 0 0 34000 0 15533.93

Надходження с м відсот ів за орист вання
тимчасово вільними бюджетними оштами
місцевих бюджетів

999990 21050000 129200 0 129236.12 0 0 0 129200 0 129236.12

Інші надходження 999990 21080000 934000 0 597719.95 0 0 0 934000 0 597719.95

Інші надходження 999990 21080500 0 0 49.27 0 0 0 0 0 49.27

Штрафні сан ціі за пор шення за онодавства
про патент вання, за пор шення норм
ре лювання обі отів и та про застос вання
реєстраторів розрах н ових операцій сфері
тор івлі, ромадсь о о харч вання та посл

999990 21080900 184000 0 191789.45 0 0 0 184000 0 191789.45

Адміністративні штрафи та інші сан ціі 999990 21081100 750000 0 405881.23 0 0 0 750000 0 405881.23

Адміністративні збори та платежі, доходи від
не омерційно о та побічно о продаж

999990 22000000 8670000 0 5812602.07 0 0 0 8670000 0 5812602.07

Надходження від орендної плати за
орист вання цілісним майновим омпле сом
та іншим державним майном

999990 22080000 5670000 0 3212761.74 0 0 0 5670000 0 3212761.74

Надходження від орендної плати за
орист вання цілісним майновим омпле сом
та іншим майном, що ом нальній власності

999990 22080400 5670000 0 3212761.74 0 0 0 5670000 0 3212761.74

Державне мито 999990 22090000 3000000 0 2599840.33 0 0 0 3000000 0 2599840.33

Державне мито, що сплач ється за місцем
роз ляд та оформлення до ментів, том
числі за оформлення

999990 22090100 2676000 0 2416235.07 0 0 0 2676000 0 2416235.07

Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням за ордонних паспортів
(посвідо ) та поспортів ромадян

999990 22090400 324000 0 183605.26 0 0 0 324000 0 183605.26

Інші неподат ові надходження 999990 24000000 657000 0 629687.04 0 0 0 657000 0 629687.04

Надходження с м редиторсь ої та
депонентсь ої забор ованості підприємств,
ор анізацій та станов

999990 24030000 0 0 392.75 0 0 0 0 0 392.75

Інші надходження 999990 24060000 657000 0 629294.29 0 0 0 657000 0 629294.29

Інші надходження 999990 24060300 657000 0 629294.29 0 0 0 657000 0 629294.29

Власні надходження бюджетних станов 999990 25000000 0 0 0 16550200 18731915.73 18943565.77 16550200 18731915.73 18943565.77

Плата за посл и, що надаються бюджетними
становами

999990 25010000 0 0 0 16550200 15566771.55 15761079.68 16550200 15566771.55 15761079.68

Плата за посл и, що надаються бюджетними
становами з ідно з ф н ціональними
повноваженнями

999990 25010100 0 0 0 11367200 11343280.35 11496877.93 11367200 11343280.35 11496877.93

Плата за оренд майна бюджетних станов 999990 25010300 0 0 0 5183000 4216052 4256203.95 5183000 4216052 4256203.95

Кошти, що отрим ються бюджетними
становами від реалізації майна

999990 25010400 0 0 0 0 7439.2 7997.8 0 7439.2 7997.8



Інші джерела власних надходжень бюджетних
станов

999990 25020000 0 0 0 0 3165144.18 3182486.09 0 3165144.18 3182486.09

Бла одійні внес и, ранти та дар н и, отримані
бюджетними становами

999990 25020100 0 0 0 0 3165144.18 3182486.09 0 3165144.18 3182486.09

Доходи від операцій з апіталом 999990 30000000 94000 0 84639.92 5000000 0 4300698.59 5094000 0 4385338.51

Надходження від продаж основно о апітал 999990 31000000 94000 0 84639.92 5000000 0 4300698.59 5094000 0 4385338.51

Надходження оштів від реалізації
безхазяйно о майна, майна, що за правом
спад оємства перейшло власність держави
або територіальної ромади, та с арбів,
знахідо , а та ож валютні цінності і рошові
ошти, власни и я их невідомі

999990 31010000 94000 0 84625.66 0 0 0 94000 0 84625.66

Надходження оштів від реалізації
безхазяйно о майна, знахідо , спад ово о
майна, майна, одержано о територіальною
ромадою в поряд спад вання чи
дар вання, а та ож валютні цінності і рошові
ошти, власни и я их невідомі

999990 31010200 94000 0 84625.66 0 0 0 94000 0 84625.66

Надходження оштів від Державно о фонд
доро оцінних металів і доро оцінно о аміння

999990 31020000 0 0 14.26 0 0 0 0 0 14.26

Надходження від відч дження майна,я е
належить Автономній Респ бліці Крим та
майна, що знаходиться ом нальній
власності

999990 31030000 0 0 0 5000000 0 4300698.59 5000000 0 4300698.59

Разом доходів 999990 90010100 430760100 0 389371138.52 21550200 18731915.73 23244264.36 452310300 18731915.73 412615402.88

Всьо о доходів 999990 90010200 430760100 0 389371138.52 21550200 18731915.73 23244264.36 452310300 18731915.73 412615402.88

Інші с бвенції 999990 41035000 3380500 0 2206000 8474600 0 5168500 11855100 0 7374500

Разом 999990 90010300 434140600 0 391577138.52 30024800 18731915.73 28412764.36 464165400 18731915.73 419989902.88

Державне правлiння 10000 9102 27954669 27954669 26949904.05 0 0 0 27954669 27954669 26949904.05

Ор ани мiсцево о самовряд вання 10116 9102 2270800 2270800 1704947.35 0 0 0 2270800 2270800 1704947.35

Ор ани ви онавчої влади в м. Києві 10117 9102 25683869 25683869 25244956.7 0 0 0 25683869 25683869 25244956.7

Освiта 70000 9102 321054563 321054563 315619741.82 14282800 17173546.33 16735343.58 335337363 338228109.33 332355085.4

Дош iльнi за лади освiти 70101 9102 95536516 95536516 93853993.72 9473000 10446155 10439980.77 105009516 105982671 104293974.49

За альноосвiтнi ш оли (в т.ч. ш ола-дитячий
садо , iнтернат при ш олi), спецiалiзованi
ш оли, лiцеї,

70201 9102 211210897 211210897 208460177.78 4707800 6571271.33 6148314.58 215918697 217782168.33 214608492.36

Вечiрнi (змiннi) ш оли 70202 9102 1698200 1698200 1695237.31 0 0 0 1698200 1698200 1695237.31

Позаш iльнi за лади освiти, заходи iз
позаш iльної роботи з дiтьми

70401 9102 6636250 6636250 6579988.64 37000 92476 83559.1 6673250 6728726 6663547.74

Методична робота, iншi заходи сфері
народної освiти

70802 9102 1314900 1314900 1304443.64 0 0 0 1314900 1314900 1304443.64

Централiзованi б х алтерiї обласних, місь их,
районних відділів освіти

70804 9102 2539900 2539900 2435879.19 65000 63644 63489.13 2604900 2603544 2499368.32

Гр пи централiзовано о осподарсь о о
обсл ов вання

70805 9102 471100 471100 466547.54 0 0 0 471100 471100 466547.54

Інші освітні про рами 70807 9102 1576800 1576800 753514 0 0 0 1576800 1576800 753514

Допомо а дітям-сиротам та дітям,
позбавленим бать івсь о о пі л вання, я им
виповнюється 18 ро ів

70808 9102 70000 70000 69960 0 0 0 70000 70000 69960

Соцiальний захист та соцiальне забезпечення 90000 9102 6546069 6546069 6419548.7 0 40147.85 34326.53 6546069 6586216.85 6453875.23

Iншi видат и на соціальний захист населення 90412 9102 661000 661000 660719.17 0 0 0 661000 661000 660719.17

Iншi видат и на соціальний захист ветеранів
війни та праці

90416 9102 137000 137000 137000 0 0 0 137000 137000 137000

Утримання центрів соціальних сл жб для сім"ї,
дітей та молоді

91101 9102 1035900 1035900 1008476.85 0 0 0 1035900 1035900 1008476.85

Про рами i заходи центрів соціальних сл жб
для сім"ї, дітей та молоді

91102 9102 49388 49388 47288.08 0 0 0 49388 49388 47288.08

Соціальні про рами i заходи державних
ор анiв справах молоді

91103 9102 117551 117551 76550.7 0 0 0 117551 117551 76550.7

Iншi видат и 91106 9102 328300 328300 313739.83 0 0 0 328300 328300 313739.83

Заходи з оздоровлення та відпочин дітей,
рім заходів з оздоровлення дітей, що
здійснюються за рах но оштів на
оздоровлення ромадян, я і постраждали
внаслідо Чорнобильсь оє атастрофи

91108 9102 148050 148050 148050 0 0 0 148050 148050 148050

Територiальнi центри i вiддiлення соцiальної
допомо и на дом

91204 9102 3161000 3161000 3148551.39 0 40147.85 34326.53 3161000 3201147.85 3182877.92

Фінансова підтрим а ромадсь их ор анізацій
інвалідів і ветеранів

91209 9102 157780 157780 157780 0 0 0 157780 157780 157780

Iншi станови та за лади 91214 9102 750100 750100 721392.68 0 0 0 750100 750100 721392.68

Житлово- ом нальне осподарство 100000 9102 21482664 21482664 17428461.69 1293600 1293600 1293500 22776264 22776264 18721961.69

Житлово-е спл атацiйне осподарство 100101 9102 2932100 2932100 629084.5 0 0 0 2932100 2932100 629084.5

Бла о стрiй мiст, сіл, селищ 100203 9102 18261264 18261264 16542378.01 0 0 0 18261264 18261264 16542378.01

Комбiнати ом нальних пiдприємств, районнi
виробничi об'єднання та iншi пiдприємства,
станови та ор

100302 9102 289300 289300 256999.18 1293600 1293600 1293500 1582900 1582900 1550499.18

К льт ра i мистецтво 110000 9102 11461736 11461736 11317858.69 1544300 2071769.57 1888861.59 13006036 13533505.57 13206720.28

Фiлармонiї, м зичнi оле тиви i ансамблi та
iншi мистець і за лади та заходи

110103 9102 176862 176862 171303.71 0 0 0 176862 176862 171303.71

Бiблiоте и 110201 9102 3396994 3396994 3347139.04 6600 86869.57 86300.57 3403594 3483863.57 3433439.61

Палаци i б дин и льт ри, л би та iншi
за лади л бно о тип

110204 9102 1159400 1159400 1127279.04 434800 592808 521845.75 1594200 1752208 1649124.79

Ш оли естетично о виховання дiтей 110205 9102 6355100 6355100 6305274.42 1102900 1392092 1280715.27 7458000 7747192 7585989.69

Iншi льт рно-освiтнi за лади та заходи 110502 9102 373380 373380 366862.48 0 0 0 373380 373380 366862.48

Засоби масової iнформацiї 120000 9102 76600 76600 76545 0 0 0 76600 76600 76545

Перiодичнi видання ( азети та ж рнали) 120201 9102 76600 76600 76545 0 0 0 76600 76600 76545

Фiзична льт ра i спорт 130000 9102 5357450 5357450 5128005.53 723100 641628.1 586513.27 6080550 5999078.1 5714518.8

Проведення навчально-трен вальних зборiв i
зма ань

130102 9102 50000 50000 33000 0 0 0 50000 50000 33000

Проведення заходiв з нетрадицiйних видiв
спорт i масових заходiв з фiзичної льт ри

130106 9102 950300 950300 899478.39 216800 188137 152690.72 1167100 1138437 1052169.11

Утримання та навчально-трен вальна робота
дитячо-юнаць их спортивних ш iл

130107 9102 3542550 3542550 3488573.32 244000 103028 98976.44 3786550 3645578 3587549.76

Фiнансова пiдтрим а спортивних спор д 130110 9102 814600 814600 706953.82 262300 350463.1 334846.11 1076900 1165063.1 1041799.93

Б дiвництво 150000 9102 0 0 0 14269000 14269000 9306561.56 14269000 14269000 9306561.56

Капiтальнi в ладення 150101 9102 0 0 0 6307000 6307000 3243717.64 6307000 6307000 3243717.64
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Проведення невід ладних відновлювальних
робіт, б дівництво та ре онстр ція
за альноосвітніх навчальних за ладів

150110 9102 0 0 0 2077000 2077000 1308243.34 2077000 2077000 1308243.34

Проведення невід ладних відновлювальних
робіт, б дівництво та ре онстр ція
позаш ільних навчальних за ладів

150112 9102 0 0 0 5765000 5765000 4754600.58 5765000 5765000 4754600.58

Проведення невід ладних відновлювальних
робіт, б дівництво та ре онстр ція
спеціалізованих лі арень

150119 9102 0 0 0 120000 120000 0 120000 120000 0

Транспорт, дорожнє осподарство, зв'язо ,
теле ом нi ацiї та iнформати а

170000 9102 0 0 0 2116000 2116000 2116000 2116000 2116000 2116000

Видат и на проведення робіт, пов"язаних із
б дiвництвом, ре онстр цiєю, ремонтом та
триманням автомобільних дорі

170703 9102 0 0 0 2116000 2116000 2116000 2116000 2116000 2116000

Iншi посл и, пов'язанi з е ономiчною
дiяльнiстю

180000 9102 0 0 0 1803000 1803000 510000 1803000 1803000 510000

Внес и ор анів влади Автономної Респ блі и
Крим та ор анів місцево о самовряд вання
стат тні фонди

180409 9102 0 0 0 1803000 1803000 510000 1803000 1803000 510000

Видат и, не вiднесенi до основних р п 250000 9102 1036349 946349 576511.66 0 0 0 1036349 946349 576511.66

Резервний фонд 250102 9102 90000 0 0 0 0 0 90000 0 0

Іншi видат и 250404 9102 946349 946349 576511.66 0 0 0 946349 946349 576511.66

Разом видат ів 900201 9102 394970100 394880100 383516577.14 36031800 39408691.85 32471106.53 431001900 434288791.85 415987683.67

С бвенція з місцево о бюджет державном
бюджет на ви онання про рам соціально-
е ономічно о та льт рно о розвит

250344 9102 220000 0 220000 0 0 0 220000 0 220000

Всьо о 900202 9102 395190100 394880100 383736577.14 36031800 39408691.85 32471106.53 431221900 434288791.85 416207683.67

Кошти, що передаються до районних та
мiсь их (міст Києва і Севастополя, міст
респ блі ансь о о і обласно о значення)

250302 9102 40505900 0 38530805.35 0 0 0 40505900 0 38530805.35

Разом 900203 9102 435696000 394880100 422267382.49 36031800 39408691.85 32471106.53 471727800 434288791.85 454738489.02

Дефіцит (-) /профіцит (+)* 999995 1D -1555400 0 -30690243.97 -6007000 0 -4058342.17 -7562400 0 -34748586.14

Дефіцит (-) /профіцит (+)** 999995 2D 0 0 5634561.38 0 0 -9226842.17 0 0 -3592280.79

Вн трішнє фінанс вання* 999995 200000 1555400 0 30690243.97 6007000 0 4058342.17 7562400 0 34748586.14

Вн трішнє фінанс вання** 999995 200000* 0 0 -5634561.38 0 0 9226842.17 0 0 3592280.79

Інше вн трішнє фінанс вання 999995 203000 0 0 35457993.34 0 0 0 0 0 35457993.34

Фінанс вання за рах но оштів єдино о
азначейсь о о рах н

999995 203400 0 0 35457993.34 0 0 0 0 0 35457993.34

Одержано 999995 203410 0 0 258144300 0 0 0 0 0 258144300

Повернено 999995 203420 0 0 222686306.66 0 0 0 0 0 222686306.66

Фінанс вання за рах но залиш ів оштів на
рах н ах бюджетних станов*

999995 205000 0 0 0 0 0 301479.2 0 0 301479.2

Фінанс вання за рах но залиш ів оштів на
рах н ах бюджетних станов**

999995 205000* 0 0 -38530805.35 0 0 301479.2 0 0 -38229326.15

На почато період 999995 205100 0 0 0 0 0 1240304.29 0 0 1240304.29

На інець період 999995 205200 0 0 0 0 0 932261.03 0 0 932261.03

Інші розрах н и* 999995 205300 0 0 0 0 0 -6564.06 0 0 -6564.06

Інші розрах н и** 999995 205300* 0 0 -38530805.35 0 0 -6564.06 0 0 -38537369.41

Інші розрах н и* 999995 205340 0 0 0 0 0 -6564.06 0 0 -6564.06

Інші розрах н и** 999995 205340* 0 0 -38530805.35 0 0 -6564.06 0 0 -38537369.41

Фінанс вання за рах но зміни залиш ів оштів
місцевих бюджетів*

999995 208000 1555400 0 -4767749.37 6007000 0 3756862.97 7562400 0 -1010886.4

Фінанс вання за рах но зміни залиш ів оштів
місцевих бюджетів**

999995 208000* 0 0 -2561749.37 0 0 8925362.97 0 0 6363613.6

На почато період 999995 208100 2055494.47 0 2055494.47 10389090.08 0 10389090.08 12444584.55 0 12444584.55

На інець період 999995 208200 500094.47 0 6823243.84 4382090.08 0 6632227.11 4882184.55 0 13455470.95

Інші розрах н и** 999995 208300* 0 0 2206000 0 0 5168500 0 0 7374500

Інші розрах н и** 999995 208340* 0 0 2206000 0 0 5168500 0 0 7374500

Разом оштів, отриманих з сіх джерел
фінанс вання бюджет за типом редитора*

999995 900230 1555400 0 30690243.97 6007000 0 4058342.17 7562400 0 34748586.14

Разом оштів, отриманих з сіх джерел
фінанс вання бюджет за типом редитора**

999995 900231 0 0 -5634561.38 0 0 9226842.17 0 0 3592280.79

Фінанс вання за а тивними операціями* 999995 600000 1555400 0 30690243.97 6007000 0 4058342.17 7562400 0 34748586.14

Фінанс вання за а тивними операціями** 999995 600000* 0 0 -5634561.38 0 0 9226842.17 0 0 3592280.79

Зміни обся ів отів ових оштів* 999995 602000 1555400 0 -4767749.37 6007000 0 4058342.17 7562400 0 -709407.2

Зміни обся ів отів ових оштів** 999995 602000* 0 0 -41092554.72 0 0 9226842.17 0 0 -31865712.55

На почато період 999995 602100 2055494.47 0 2055494.47 10389090.08 0 11629394.37 12444584.55 0 13684888.84

На інець період 999995 602200 500094.47 0 6823243.84 4382090.08 0 7564488.14 4882184.55 0 14387731.98

Інші розрах н и* 999995 602300 0 0 0 0 0 -6564.06 0 0 -6564.06

Інші розрах н и** 999995 602300* 0 0 -36324805.35 0 0 5161935.94 0 0 -31162869.41

Інші розрах н и* 999995 602304 0 0 0 0 0 -6564.06 0 0 -6564.06

Інші розрах н и** 999995 602304* 0 0 -36324805.35 0 0 5161935.94 0 0 -31162869.41

Фінанс вання за рах но оштів єдино о
азначейсь о о рах н

999995 603000 0 0 35457993.34 0 0 0 0 0 35457993.34

Разом оштів, отриманих з сіх джерел
фінанс вання бюджет за типом бор ово о
зобов'язання*

999995 900460 1555400 0 30690243.97 6007000 0 4058342.17 7562400 0 34748586.14

Разом оштів, отриманих з сіх джерел
фінанс вання бюджет за типом бор ово о
зобов'язання**

999995 900461 0 0 -5634561.38 0 0 9226842.17 0 0 3592280.79

Заст пни місь о о олови-
се ретар Київсь ої місь ої ради Г.Гере а

Про затвердження звіту про виконання бюджету 
Солом’янського району міста Києва за 2010 рік

від 25 травня 2011 року № 227/2614 

Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України та пункту 79 рішення Київради від 14.10.10 № 79/4891
“Про внесення змін до рішення Київради від 14.05.10 № 793/4231 “Про бюджет міста Києва на 2010 рік”
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Солом’янського району міста Києва за 2010 рік згідно з додатком:
1.1. По доходах у загальній сумі 427816,2 тис. грн., у тому числі:

— по доходах загального фонду — 381904,6 тис. грн.,
— по доходах спеціального фонду — 45911,6 тис. грн.
1.2. По видатках у загальній сумі 488316,7 тис. грн., у тому числі:
— по видатках загального фонду — 438226,8 тис. грн.,
— по видатках спеціального фонду — 50089,9 тис. грн.
1.3. По фінансуванню бюджету — 60500,5 тис. грн., у тому числі:
— зміна обсягів готівкових коштів — 3255,7 тис. грн.,
— фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку — 57244,8 тис. грн.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально(еконо(

мічного розвитку.
Київсь ий місь ий олова

Л. Черновець ий



Додаток 1 до рішення Київської міської ради  від  25 травня 2011 року №№ 227/2614

Звіт про виконання бюджету Солом'янського району міста Києва за 2010 рік 
(грн)
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Наймен вання Код бюджетної
ласифі ації

Код нової
ф н ціо-
нальної
ласифі ації

За альний фонд Спеціальний фонд Разом

планові по азни и ви онано з
почат ро

планові по азни и ви онано з
почат
ро

планові по азни и ви онано з
почат розатверджено

розписом на
звітний рі з
рах ванням
змін

ошторисні
призначення
на звітний
рі з
рах ванням
змін

затвер-
джено
розписом
на рі з
рах ван-
ням змін

Кошторисні
призначен-
ня на рі з
рах вання
м змін

затверджено
розписом на рі
з рах ванням
змін

ошторисні
призначення на
рі з
рах ванням
змін

1 2 A 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подат ові надходження: 999990 10000000 438163600 0 363777719.24 0 0 0 438163600 0 363777719.24

Подат и на доходи, подат и на приб то ,
подат и на збільшення рин ової вартості

999990 11000000 311068700 0 242298772.88 0 0 0 311068700 0 242298772.88

Подато з доходів фізичних осіб 999990 11010000 310568700 0 241462515.88 0 0 0 310568700 0 241462515.88

Подато з доходів найманих працівни ів 999990 11010100 290360700 0 218293961.69 0 0 0 290360700 0 218293961.69

Подато з доходів фізичних осіб - с б'є тів
підприємниць ої діяльності і незалежної
професійної діяльності

999990 11010200 840000 0 900093.31 0 0 0 840000 0 900093.31

Подато з доходів фізичних осіб на дивіденди
та роялті

999990 11010300 960000 0 940228.93 0 0 0 960000 0 940228.93

Фі сований подато на доходи фізичних осіб
від зайняття підприємниць ою діяльністю

999990 11010400 120000 0 120540.22 0 0 0 120000 0 120540.22

Подато з доходів фізичних осіб ви ляді
ви рашів або призів, отриманих внаслідо
проведення он рсів та інших розі рашів,
ви рашів в азартні і ри

999990 11010600 48000 0 31015.74 0 0 0 48000 0 31015.74

Подато з доходів фізичних осіб -
нерезидентів

999990 11010700 360000 0 265015.46 0 0 0 360000 0 265015.46

Подато з доходів фізичних осіб -
війсь овосл жбовців та осіб рядово о і
начальниць о о с лад ор анів вн трішніх
справ, ор анів і станов ви онання по арань,
подат ової міліції

999990 11010800 14400000 0 16950412.09 0 0 0 14400000 0 16950412.09

Подато з доходів фізичних осіб - працівни ів
за ордонних дипломатичних станов У раїни з
фонд оплати праці в національній валюті

999990 11011000 0 0 573.93 0 0 0 0 0 573.93

Подато з доходів фізичних осіб від інших
видів діяльності

999990 11011100 1440000 0 1492261.21 0 0 0 1440000 0 1492261.21

Подато з доходів фізичних осіб від продаж
нер хомо о майна та надання нер хомості в
оренд (с боренд ) житловий найм (піднайм)

999990 11011200 1800000 0 2151791.62 0 0 0 1800000 0 2151791.62

Подато з доходів фізичних осіб від продаж
р хомо о майна та надання р хомо о майна в
оренд (с боренд ) житловий найм (піднайм)

999990 11011300 180000 0 262457.10 0 0 0 180000 0 262457.10

Подато з доходів фізичних осіб від
отримано о платни ом доход внаслідо
прийняття ним спадщин майна, оштів,
майнових чи немайнових прав

999990 11011400 60000 0 54164.58 0 0 0 60000 0 54164.58

Подато на приб то підприємств 999990 11020000 500000 0 836257 0 0 0 500000 0 836257

Подато на приб то підприємств і
ор анізацій, що належать до ом нальної
власності

999990 11020200 500000 0 836257 0 0 0 500000 0 836257

Збори за спеціальне ви ористання природних
рес рсів

999990 13000000 79268800 0 75067535.17 0 0 0 79268800 0 75067535.17

Збір за спеціальне водо орист вання 999990 13020000 0 0 376.40 0 0 0 0 0 376.40

Збір за спеціальне водо орист вання
місцево о значення

999990 13020200 0 0 376.40 0 0 0 0 0 376.40

Платежі за орист вання надрами 999990 13030000 30000 0 27113.06 0 0 0 30000 0 27113.06

Плата за орист вання надрами місцево о
значення

999990 13030200 30000 0 27113.06 0 0 0 30000 0 27113.06

Плата за землю 999990 13050000 79238800 0 75040045.71 0 0 0 79238800 0 75040045.71

Земельний подато з юридичних осіб 999990 13050100 36742000 0 34280454.25 0 0 0 36742000 0 34280454.25

Орендна плата з юридичних осіб 999990 13050200 40456800 0 38751463 0 0 0 40456800 0 38751463

Земельний подато з фізичних осіб 999990 13050300 1320000 0 1278943.76 0 0 0 1320000 0 1278943.76

Орендна плата з фізичних осіб 999990 13050500 720000 0 729184.7 0 0 0 720000 0 729184.7

Вн трішні подат и на товари та посл и 999990 14000000 13525600 0 11348892.05 0 0 0 13525600 0 11348892.05

Плата за ліцензії на певні види осподарсь ої
діяльності

999990 14060000 9075600 0 7471674.77 0 0 0 9075600 0 7471674.77

Подато на промисел 999990 14060100 40000 0 40640 0 0 0 40000 0 40640

Плата за видач ліцензій та сертифі атів 999990 14060200 0 0 40679 0 0 0 0 0 40679

Плата за державн реєстрацію с б'є тів
підприємниць ої діяльності

999990 14060300 435600 0 414550.77 0 0 0 435600 0 414550.77

Плата за державн реєстрацію, рім плати за
реєстрацію с б'є тів підприємниць ої
діяльності

999990 14060900 0 0 19303.50 0 0 0 0 0 19303.50

Плата за ліцензії на право роздрібної тор івлі
ал о ольними напоями та тютюновими
виробами

999990 14061100 8600000 0 6956501.50 0 0 0 8600000 0 6956501.50

Плата за тор овий патент на дея і види
підприємниць ої діяльності

999990 14070000 4450000 0 3877217.28 0 0 0 4450000 0 3877217.28

Плата за придбання тор ово о патент на
здійснення роздрібної тор івлі, сплачена
фізичними особами

999990 14070100 600000 0 522080.51 0 0 0 600000 0 522080.51

Плата за придбання тор ово о патент на
здійснення роздрібної тор івлі, сплачена
юридичними особами

999990 14070200 2328000 0 1941578.55 0 0 0 2328000 0 1941578.55

Плата за придбання тор ово о патент на
здійснення операцій з тор івлі отів овими
валютними цінностями

999990 14070300 300000 0 363123.37 0 0 0 300000 0 363123.37

Плата за придбання тор ово о патент на
здійснення оптової тор івлі, сплачена
фізичними особами

999990 14070500 3600 0 5648 0 0 0 3600 0 5648

Плата за придбання тор ово о патент на
здійснення тор овельно-виробничої діяльності
( ромадсь е харч вання), сплачена фізичними
особами

999990 14070600 180000 0 159213.90 0 0 0 180000 0 159213.90

Плата за придбання тор ово о патент на
здійснення оптової тор івлі, сплачена
юридичними особами

999990 14070700 370000 0 319335.60 0 0 0 370000 0 319335.60

Плата за придбання тор ово о патент на
здійснення тор овельно-виробничої діяльності
( ромадсь е харч вання), сплачена
юридичними особами

999990 14070800 540000 0 520417.34 0 0 0 540000 0 520417.34



Плата за придбання піль ово о тор ово о
патент на здійснення тор овельної діяльності

999990 14070900 0 0 1525 0 0 0 0 0 1525

Плата за придбання орот отерміново о
тор ово о патент на здійснення тор овельної
діяльності

999990 14071000 0 0 100 0 0 0 0 0 100

Плата за придбання тор ово о патент на
здійснення діяльності з надання поб тових
посл , сплачена фізичними особами

999990 14071300 8400 0 5850 0 0 0 8400 0 5850

Плата за придбання тор ово о патент на
здійснення діяльності з надання поб тових
посл , сплачена юридичними особами

999990 14071400 120000 0 131481.43 0 0 0 120000 0 131481.43

Плата за придбання тор ово о патент на
здійснення операцій з надання посл сфері
рально о бізнес , сплачена юридичними
особами

999990 14071700 0 0 -108249.99 0 0 0 0 0 -108249.99

Плата за придбання тор ово о патент на
здійснення операцій з надання посл сфері
рально о бізнес , сплачена фізичними
особами

999990 14071800 0 0 15113.57 0 0 0 0 0 15113.57

Інші подат и 999990 16000000 34300500 0 35062519.14 0 0 0 34300500 0 35062519.14

Місцеві подат и і збори 999990 16010000 12200000 0 12117139.56 0 0 0 12200000 0 12117139.56

Подато з ре лами 999990 16010100 1020000 0 1048587.67 0 0 0 1020000 0 1048587.67

Ком нальний подато 999990 16010200 2400000 0 2334229.37 0 0 0 2400000 0 2334229.37

Збір за припар вання автотранспорт 999990 16010400 180000 0 156271.86 0 0 0 180000 0 156271.86

Рин овий збір 999990 16010500 2100000 0 2125277.51 0 0 0 2100000 0 2125277.51

Збір за видач ордера на вартир 999990 16010600 2000 0 2040.40 0 0 0 2000 0 2040.40

Збір за право ви ористання місцевої
символі и

999990 16011100 6495000 0 6442703.08 0 0 0 6495000 0 6442703.08

Збір за право проведення місцевих а ціонів,
он рсно о розпродаж і лотерей

999990 16011300 3000 0 8029.67 0 0 0 3000 0 8029.67

Подат и, не віднесені до інших ате орій 999990 16030000 0 0 237.66 0 0 0 0 0 237.66

Фі сований сільсь о осподарсь ий подато 999990 16040000 500 0 716.04 0 0 0 500 0 716.04

Фі сований сільсь о осподарсь ий подато ,
нарахований після 1 січня 2001 ро

999990 16040100 500 0 716.04 0 0 0 500 0 716.04

Єдиний подато для с б'є тів мало о
підприємництва

999990 16050000 22100000 0 22944425.88 0 0 0 22100000 0 22944425.88

Єдиний подато на підприємниць діяльність
з юридичних осіб

999990 16050100 12000000 0 11591771 0 0 0 12000000 0 11591771

Єдиний подато на підприємниць діяльність
з фізичних осіб

999990 16050200 10100000 0 11352654.88 0 0 0 10100000 0 11352654.88

Неподат ові надходження 999990 20000000 17391000 0 16661493.14 13147100 21008526.19 19823319.43 30538100 21008526.19 36484812.57

Доходи від власності та підприємниць ої
діяльності

999990 21000000 150000 0 301462.33 0 0 0 150000 0 301462.33

Частина чисто о приб т (доход )
ом нальних нітарних підприємств та їх
об`єднань, що вил чається до бюджет

999990 21010300 100000 0 105561.49 0 0 0 100000 0 105561.49

Інші надходження 999990 21080000 50000 0 195900.84 0 0 0 50000 0 195900.84

Інші надходження 999990 21080500 0 0 340 0 0 0 0 0 340

Штрафні сан ції за пор шення за онодавства
про патент вання, за пор шення норм
ре лювання обі отів и та про застос вання
реєстраторів розрах н ових операцій сфері
тор івлі, ромадсь о о харч вання та посл

999990 21080900 0 0 59774.96 0 0 0 0 0 59774.96

Адміністративні штрафи та інші сан ції 999990 21081100 50000 0 135785.88 0 0 0 50000 0 135785.88

Адміністративні збори та платежі, доходи від
не омерційно о та побічно о продаж

999990 22000000 16741000 0 15901062.29 0 0 0 16741000 0 15901062.29

Надходження від орендної плати за
орист вання цілісним майновим омпле сом
та іншим державним майном

999990 22080000 13270200 0 13271904.95 0 0 0 13270200 0 13271904.95

Надходження від орендної плати за
орист вання цілісним майновим омпле сом
та іншим майном, що ом нальній власності

999990 22080400 13270200 0 13271904.95 0 0 0 13270200 0 13271904.95

Державне мито 999990 22090000 3470800 0 2629157.34 0 0 0 3470800 0 2629157.34

Державне мито, що сплач ється за місцем
роз ляд та оформлення до ментів, том
числі за оформлення до ментів на спадщин і
дар вання

999990 22090100 3350800 0 2562969.38 0 0 0 3350800 0 2562969.38

Державне мито, пов'язане з видачею та
оформленням за ордонних паспортів
(посвідо ) та паспортів ромадян У раїни

999990 22090400 120000 0 66187.96 0 0 0 120000 0 66187.96

Інші неподат ові надходження 999990 24000000 500000 0 458968.52 0 0 0 500000 0 458968.52

Надходження с м редиторсь ої та
депонентсь ої забор ованості підприємств,
ор анізацій та станов, щодо я их мин в стро
позовної давності

999990 24030000 0 0 2851.47 0 0 0 0 0 2851.47

Інші надходження 999990 24060000 500000 0 456117.05 0 0 0 500000 0 456117.05

Інші надходження 999990 24060300 500000 0 456117.05 0 0 0 500000 0 456117.05

Власні надходження бюджетних станов 999990 25000000 0 0 0 13147100 21008526.19 19823319.43 13147100 21008526.19 19823319.43

Плата за посл и, що надаються бюджетними
становами

999990 25010000 0 0 0 13147100 14166272.20 13057988.19 13147100 14166272.20 13057988.19

Плата за посл и, що надаються бюджетними
становами з ідно з ф н ціональними
повноваженнями

999990 25010100 0 0 0 7696600 9009186 9051985.51 7696600 9009186 9051985.51

Кошти, що отрим ються бюджетними
становами від осподарсь ої та/або
виробничої діяльності

999990 25010200 0 0 0 1685100 1977503 1475991.18 1685100 1977503 1475991.18

Плата за оренд майна бюджетних станов 999990 25010300 0 0 0 3765400 3167559 2517988.35 3765400 3167559 2517988.35

Кошти, що отрим ються бюджетними
становами від реалізації майна

999990 25010400 0 0 0 0 12024.20 12023.15 0 12024.20 12023.15

Інші джерела власних надходжень бюджетних
станов

999990 25020000 0 0 0 0 6842253.99 6765331.24 0 6842253.99 6765331.24

Бла одійні внес и, ранти та дар н и, отримані
бюджетними становами

999990 25020100 0 0 0 0 6615905.34 6615903.59 0 6615905.34 6615903.59

Кошти, що отрим ються бюджетними
становами на ви онання о ремих дор чень та
інвестиційних прое тів

999990 25020200 0 0 0 0 226348.65 149427.65 0 226348.65 149427.65

Доходи від операцій з апіталом 999990 30000000 100000 0 90093.54 14000000 0 14179974.92 14100000 0 14270068.46

Надходження від продаж основно о апітал 999990 31000000 100000 0 90093.54 14000000 0 14179974.92 14100000 0 14270068.46
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Надходження оштів від реалізації
безхазяйно о майна, майна, що за правом
спад оємства перейшло власність держави
або територіальної ромади, та с арбів,
знахідо , а та ож валютні цінності і рошові
ошти, власни и я их невідомі

999990 31010000 100000 0 88783.79 0 0 0 100000 0 88783.79

Надходження оштів від реалізації
безхазяйно о майна, знахідо , спад ово о
майна, майна, одержано о територіальною
ромадою в поряд спад вання чи
дар вання, а та ож валютні цінності і рошові
ошти, власни и я их невідомі

999990 31010200 100000 0 88783.79 0 0 0 100000 0 88783.79

Надходження оштів від Державно о фонд
доро оцінних металів і доро оцінно о аміння

999990 31020000 0 0 1309.75 0 0 0 0 0 1309.75

Надходження від відч ження майна, я е
належить Автономній Респ бліці Крим та
майна, що знаходиться ом нальній
власності

999990 31030000 0 0 0 14000000 0 14179974.92 14000000 0 14179974.92

Цільові фонди 999990 50000000 0 0 0 3605000 0 3405080.05 3605000 0 3405080.05

Цільові фонди, творені Верховною Радою
Автономної Респ блі и Крим, ор анами
місцево о самовряд вання

999990 50110000 0 0 0 3605000 0 3405080.05 3605000 0 3405080.05

Разом доходів 999990 90010100 455654600 0 380529305.92 30752100 21008526.19 37408374.40 486406700 21008526.19 417937680.32

Офіційні трансферти 999990 40000000 0 0 0 263600 0 234074.14 263600 0 234074.14

Від ор анів державно о правління 999990 41000000 0 0 0 263600 0 234074.14 263600 0 234074.14

С бвенції 999990 41030000 0 0 0 263600 0 234074.14 263600 0 234074.14

С бвенція з державно о бюджет місцевим
бюджетам на фінанс вання ремонт
приміщень правлінь праці та соціально о
захист ви онавчих ор анів місь их (міст
респ блі ансь о о в Автономній Респ бліці
Крим і обласно о значення) районних містах
Києві і Севастополі та районних містах рад
для здійснення заходів з ви онання спільно о
із Світовим бан ом прое т "Вдос оналення
системи соціальної допомо и"

999990 41034300 0 0 0 263600 0 234074.14 263600 0 234074.14

Всьо о доходів 999990 90010200 455654600 0 380529305.92 31015700 21008526.19 37642448.54 486670300 21008526.19 418171754.46

Інші с бвенції 999990 41035000 1375300 0 1375300 15939900 0 8269135.83 17315200 0 9644435.83

Разом 999990 90010300 457029900 0 381904605.92 46955600 21008526.19 45911584.37 503985500 21008526.19 427816190.29

Державне правління 10000 9102 33283146 33283146 32028631.27 0 0 0 33283146 33283146 32028631.27

Ор ани місцево о самовряд вання 10116 9102 1860200 1860200 1738018.71 0 0 0 1860200 1860200 1738018.71

Ор ани ви онавчої влади в м. Києві 10117 9102 31422946 31422946 30290612.56 0 0 0 31422946 31422946 30290612.56

Освіта 70000 9102 277950050 277950050 272415076.98 11372700 20480522.56 16977488.61 289322750 298430572.56 289392565.59

Дош ільні за лади освіти 70101 9102 73411139 73411139 71110642.83 4749800 7497200.91 6017775.44 78160939 80908339.91 77128418.27

За альноосвітні ш оли (в т.ч. ш ола-дитячий
садо , інтернат при ш олі), спеціалізовані
ш оли, ліцеї,

70201 9102 169885711 169885711 167264401.23 4028900 9459027.84 8082772.86 173914611 179344738.84 175347174.09

Вечірні (змінні) ш оли 70202 9102 2476500 2476500 2471377.21 455700 453313.42 356903.94 2932200 2929813.42 2828281.15

За альноосвітні ш оли-інтернати,
за альноосвітні санаторні ш оли-інтернати

70301 9102 5558200 5558200 5368136.86 211900 563958 462803.47 5770100 6122158 5830940.33

Спеціальні за альноосвітні ш оли-інтернати,
ш оли та інші за лади освіти для дітей з
вадами фізичном чи роз мовом розвит

70304 9102 7534600 7534600 7473304.29 74600 533696.99 512659.26 7609200 8068296.99 7985963.55

Позаш ільні за лади освіти, заходи із
позаш ільної роботи з дітьми

70401 9102 12115500 12115500 11932644.18 683300 656798.40 598102.80 12798800 12772298.40 12530746.98

Методична робота, інші заходи сфері
народної освіти

70802 9102 1290800 1290800 1281847.42 0 0 0 1290800 1290800 1281847.42

Централізовані б х алтерії обласних, місь их,
районних відділів освіти

70804 9102 3221900 3221900 3219723.61 0 13800 10223 3221900 3235700 3229946.61

Гр пи централізовано о осподарсь о о
обсл ов вання

70805 9102 523800 523800 518321.62 0 0 0 523800 523800 518321.62

Інші за лади освіти 70806 9102 1884200 1884200 1726977.73 1168500 1302727 936247.84 3052700 3186927 2663225.57

Допомо а дітям-сиротам та дітям,
позбавленим бать івсь о о пі л вання, я им
виповнюється 18 ро ів

70808 9102 47700 47700 47700 0 0 0 47700 47700 47700

Соціальний захист та соціальне забезпечення 90000 9102 9525180 9525180 9219022.20 100500 285024 215955.61 9625680 9810204 9434977.81

Інші видат и на соціальний захист населення 90412 9102 497680 497680 457669.84 0 0 0 497680 497680 457669.84

Інші видат и на соціальний захист ветеранів
війни та праці

90416 9102 40000 40000 34737.34 0 0 0 40000 40000 34737.34

Утримання центрів соціальних сл жб для сім'ї,
дітей та молоді

91101 9102 1015900 1015900 988983.35 0 0 0 1015900 1015900 988983.35

Про рами i заходи центрів соціальних сл жб
для сім'ї, дітей та молоді

91102 9102 230500 230500 224298.92 0 0 0 230500 230500 224298.92

Соціальні про рами i заходи державних
ор анів справах молоді

91103 9102 10000 10000 6000 0 0 0 10000 10000 6000

Утримання л бів підліт ів за місцем
проживання

91105 9102 1755700 1755700 1598419.23 0 0 0 1755700 1755700 1598419.23

Соціальні про рами i заходи державних
ор анів справах сім'ї

91107 9102 10000 10000 9100 0 0 0 10000 10000 9100

Територіальні центри i відділення соціальної
допомо и на дом

91204 9102 4927700 4927700 4875219.59 100500 285024 215955.61 5028200 5212724 5091175.2

Фінансова підтрим а ромадсь их ор анізацій
інвалідів і ветеранів

91209 9102 293000 293000 289683.24 0 0 0 293000 293000 289683.24

Інші станови та за лади 91214 9102 744700 744700 734910.69 0 0 0 744700 744700 734910.69

Житлово- ом нальне осподарство 100000 9102 19377382 19377382 19369830.20 808500 808500 808444.23 20185882 20185882 20178274.43

Житлово-е спл атаційне осподарство 100101 9102 99233 99233 99232.80 808500 808500 808444.23 907733 907733 907677.03

Дотація житлово- ом нальном осподарств 100103 9102 360468 360468 356036.4 0 0 0 360468 360468 356036.4

Бла о стрій міст, сіл, селищ 100203 9102 18667181 18667181 18667181 0 0 0 18667181 18667181 18667181

Комбінати ом нальних підприємств, районні
виробничі об'єднання та інші підприємства,
станови та ор анізації житлово- ом нально о
осподарства

100302 9102 250500 250500 247380 0 0 0 250500 250500 247380

К льт ра i мистецтво 110000 9102 17063346 17063346 16967726.73 1673900 2723209.09 2439917.71 18737246 19786555.09 19407644.44

Театри 110102 9102 365100 365100 363656.09 0 0 0 365100 365100 363656.09

Бібліоте и 110201 9102 4819046 4819046 4761724.32 0 1590 1590 4819046 4820636 4763314.32

Палаци i б дин и льт ри, л би та інші
за лади л бно о тип

110204 9102 140000 140000 138122.38 4400 6348.82 6343.74 144400 146348.82 144466.12

Ш оли естетично о виховання дітей 110205 9102 11378400 11378400 11346942.34 1669500 2715270.27 2431983.97 13047900 14093670.27 13778926.31



Інші льт рно-освітні за лади та заходи 110502 9102 360800 360800 357281.60 0 0 0 360800 360800 357281.60

Засоби масової інформації 120000 9102 833000 833000 832455.10 0 0 0 833000 833000 832455.10

періодичні видання ( азети та ж рнали) 120201 9102 833000 833000 832455.10 0 0 0 833000 833000 832455.10

Фізична льт ра i спорт 130000 9102 2622800 2622800 2521743.5 0 40000 40000 2622800 2662800 2561743.50

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорт i
масових заходів з фізичної льт ри

130106 9102 35000 35000 8857.40 0 0 0 35000 35000 8857.40

Утримання та навчально-трен вальна робота
дитячо-юнаць их спортивних ш іл

130107 9102 2587800 2587800 2512886.10 0 40000 40000 2587800 2627800 2552886.10

Б дівництво 150000 9102 0 0 0 27722900 27722900 19851858.62 27722900 27722900 19851858.62

Капітальні в ладення 150101 9102 0 0 0 9910997 9910997 8061768.82 9910997 9910997 8061768.82

Проведення невід ладних відновлювальних робіт,
б дівництво та ре онстр ція за альноосвітніх
навчальних за ладів

150110 9102 0 0 0 8494932 8494932 8473119.68 8494932 8494932 8473119.68

Проведення невід ладних відновлювальних робіт,
б дівництво та ре онстр ція спеціалізованих
навчальних за ладів

150111 9102 0 0 0 8895900 8895900 2895900 8895900 8895900 2895900

Проведення невід ладних відновлювальних робіт,
б дівництво та ре онстр ція позаш ільних
навчальних за ладів

150112 9102 0 0 0 421071 421071 421070.12 421071 421071 421070.12

Транспорт, дорожнє осподарство, зв'язо ,
теле ом ні ації та інформати а

170000 9102 0 0 0 2440000 2440000 2440000 2440000 2440000 2440000

Видат и на проведення робіт, пов'язаних із
б дівництвом, ре онстр цією, ремонтом та
триманням авто

170703 9102 0 0 0 2440000 2440000 2440000 2440000 2440000 2440000

Інші посл и, пов'язані з е ономічною діяльністю 180000 9102 0 0 0 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000

Внес и ор анів влади Автономної Респ блі и Крим
та ор анів місцево о самовряд вання стат тні
фонди

180409 9102 0 0 0 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000

Цільові фонди 240000 9102 0 0 0 5459110 5459110 5082101.11 5459110 5459110 5082101.11

Цільові фонди, творені Верховною Радою
Автономної Респ блі и Крим, ор анами місцево о
самовряд вання

240900 9102 0 0 0 5459110 5459110 5082101.11 5459110 5459110 5082101.11

Видат и, не віднесені до основних р п 250000 9102 209096 209096 159606.46 263600 263600 234074.14 472696 472696 393680.60

Інші видат и 250404 9102 209096 209096 159606.46 0 0 0 209096 209096 159606.46

Фінанс вання ремонт приміщень правлінь праці та
соціально о захист ви онавчих ор анів місь их
(міст респ блі ансь о о в Автономній Респ бліці
Крим і обласно о значення), районних містах Києві
і Севастополі та районних містах рад для
здійснення заходів з ви онання спільно о із
світовим бан ом прое т "Вдос оналення системи
соціальної допомо и"

250915 9102 0 0 0 263600 263600 234074.14 263600 263600 234074.14

Разом видат ів 900201 9102 360864000 360864000 353514092.44 51841210 62222865.65 50089840.03 412705210 423086865.65 403603932.47

С бвенція з місцево о бюджет державном
бюджет на ви онання про рам соціально-
е ономічно о та льт рно о розвит ре іонів

250344 9102 1010000 0 580000 0 0 0 1010000 0 580000

Всьо о 900202 9102 361874000 360864000 354094092.44 51841210 62222865.65 50089840.03 413715210 423086865.65 404183932.47

Кошти, що передаються до районних та місь их
(міст Києва і Севастополя, міст респ блі ансь о о і
обласно о значення) бюджетів з місь их (міст
районно о значення), селищних, сільсь их та
районних містах бюджетів

250302 9102 96205900 0 84132745.95 0 0 0 96205900 0 84132745.95

Разом 900203 9102 458079900 360864000 438226838.39 51841210 62222865.65 50089840.03 509921110 423086865.65 488316678.42

Дефіцит (-) /профіцит (+)* 999995 1D -1050000 0 -56322232.47 -4885610 0 -4178255.66 -5935610 0 -60500488.13

Дефіцит (-) /профіцит (+)** 999995 2D 0 0 26435213.48 0 0 -12447391.49 0 0 13987821.99

Вн трішнє фінанс вання* 999995 200000 1050000 0 56322232.47 4885610 0 4178255.66 5935610 0 60500488.13

Вн трішнє фінанс вання** 999995 200000* 0 0 -26435213.48 0 0 12447391.49 0 0 -13987821.99

Інше вн трішнє фінанс вання 999995 203000 0 0 57244800 0 0 0 0 0 57244800

Фінанс вання за рах но оштів єдино о
азначейсь о о рах н

999995 203400 0 0 57244800 0 0 0 0 0 57244800

Одержано 999995 203410 0 0 312182700 0 0 0 0 0 312182700

Повернено 999995 203420 0 0 254937900 0 0 0 0 0 254937900

Фінанс вання за рах но залиш ів оштів на
рах н ах бюджетних станов*

999995 205000 0 0 0 0 0 -149957.50 0 0 -149957.50

Фінанс вання за рах но залиш ів оштів на
рах н ах бюджетних станов**

999995 205000* 0 0 -84132745.95 0 0 -149957.50 0 0 -84282703.45

На почато період 999995 205100 0 0 0 0 0 2794438.49 0 0 2794438.49

На інець період 999995 205200 0 0 0 0 0 2944395.35 0 0 2944395.35

Інші розрах н и* 999995 205300 0 0 0 0 0 -0.64 0 0 -0.64

Інші розрах н и** 999995 205300* 0 0 -84132745.95 0 0 -0.64 0 0 -84132746.59

Інші розрах н и* 999995 205340 0 0 0 0 0 -0.64 0 0 -0.64

Інші розрах н и** 999995 205340* 0 0 -84132745.95 0 0 -0.64 0 0 -84132746.59

Фінанс вання за рах но зміни залиш ів оштів
місцевих бюджетів*

999995 208000 1050000 0 -922567.53 4885610 0 4328213.16 5935610 0 3405645.63

Фінанс вання за рах но зміни залиш ів оштів
місцевих бюджетів**

999995 208000* 0 0 452732.47 0 0 12597348.99 0 0 13050081.46

На почато період 999995 208100 1324419.64 0 1324419.64 4966276.22 0 4966276.22 6290695.86 0 6290695.86

На інець період 999995 208200 274419.64 0 2246987.17 80666.22 0 638063.06 355085.86 0 2885050.23

Інші розрах н и** 999995 208300* 0 0 1375300 0 0 8269135.83 0 0 9644435.83

Інші розрах н и** 999995 208340* 0 0 1375300 0 0 8269135.83 0 0 9644435.83

Разом оштів, отриманих з сіх джерел
фінанс вання бюджет за типом редитора*

999995 900230 1050000 0 56322232.47 4885610 0 4178255.66 5935610 0 60500488.13

Разом оштів, отриманих з сіх джерел
фінанс вання бюджет за типом редитора**

999995 900231 0 0 -26435213.48 0 0 12447391.49 0 0 -13987821.99

Фінанс вання за а тивними операціями* 999995 600000 1050000 0 56322232.47 4885610 0 4178255.66 5935610 0 60500488.13

Фінанс вання за а тивними операціями** 999995 600000* 0 0 -26435213.48 0 0 12447391.49 0 0 -13987821.99

Зміни обся ів отів ових оштів* 999995 602000 1050000 0 -922567.53 4885610 0 4178255.66 5935610 0 3255688.13

Зміни обся ів отів ових оштів** 999995 602000* 0 0 -83680013.48 0 0 12447391.49 0 0 -71232621.99

На почато період 999995 602100 1324419.64 0 1324419.64 4966276.22 0 7760714.71 6290695.86 0 9085134.35

На інець період 999995 602200 274419.64 0 2246987.17 80666.22 0 3582458.41 355085.86 0 5829445.58

Інші розрах н и* 999995 602300 0 0 0 0 0 -0.64 0 0 -0.64

Інші розрах н и** 999995 602300* 0 0 -82757445.95 0 0 8269135.19 0 0 -74488310.76

Інші розрах н и* 999995 602304 0 0 0 0 0 -0.64 0 0 -0.64

Інші розрах н и** 999995 602304* 0 0 -82757445.95 0 0 8269135.19 0 0 -74488310.76

Фінанс вання за рах но оштів єдино о
азначейсь о о рах н

999995 603000 0 0 57244800 0 0 0 0 0 57244800

Разом оштів, отриманих з сіх джерел
фінанс вання бюджет за типом бор ово о
зобов'язання*

999995 900460 1050000 0 56322232.47 4885610 0 4178255.66 5935610 0 60500488.13

Разом оштів, отриманих з сіх джерел
фінанс вання бюджет за типом бор ово о
зобов'язання**

999995 900461 0 0 -26435213.48 0 0 12447391.49 0 0 -13987821.99
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Хрещатик  7 вересня 2011

Про затвердження звіту про виконання бюджету 
Святошинського району міста Києва за 2010 рік 

від 25 травня 2011 року № 228/2615 

Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, пункту 23 статті 26 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні" та пункту 79 рішення Київради "Про бюджет міста Києва на 2010 рік" (із зміна!
ми та доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 14.10.10 № 79/4891) Київська місь!
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Святошин�
ського району міста Києва за 2010 рік згідно з додатком.

1.1. По доходах у загальній сумі 613 970,5 тис. грн, у то�
му числі:

— по загальному фонду — 526 968,2 тис. грн,
— по спеціальному фонду — 87 002,3 тис. грн.
1.2. По видатках у загальній сумі 648 259,5 тис. грн, у

тому числі:

— по загальному фонду — 561 070,0 тис. грн,
— по спеціальному фонду 87 189,5 тис. грн.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�

стійну комісію Київради з питань бюджету та соціально�еко�
номічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 25 травня 2011 року № 228/2615 

Про виконання бюджету Святошинського району міста Києва 
у 2010 році

тис. грн

Наймен вання по азни а КБК Затвер-
джено

з
рах ван-
ням змін

Ви онано Відсото
ви онання

до
річно о

по азни а
бюджет
( р.4/ р.3
*100)

1 2 3 4 5

ДОХОДИ

За альний фонд

Подат ові надходження 10000000 569 651,7 520 410,3 91,4

Подат и на доходи, подат и на приб то , подат и на
збільшення рин ової вартості

11000000 452 289,8 401 354,4 88,7

Подато з доходів фізичних осіб 11010000 452 186,1 401 243,3 88,7

Подато на приб то підприємств 11020000 103,7 111,1 107,1

Подато на приб то підприємств і ор анізацій, що
належать до ом нальної власності

11020200 103,7 111,1 107,1

Збори за спеціальне ви ористання природних рес рсів 13000000 78 106,3 79 823,6 102,2

Збір за спеціальне ви ористання лісових рес рсів та
орист вання земельними ділян ами лісово о фонд

13010000 86,7 103,5 119,4

Збір за спеціальне ви ористання лісових рес рсів
місцево о значення та орист вання земельними
ділян ами лісово о фонд

13010200 86,7 103,5 119,4

Плата за землю 13050000 78 019,6 79 720,1 102,2

Вн трішні подат и на товари та посл и 14000000 9 660,1 8 532,1 88,3

Плата за ліцензії 14060000 6 324,7 6 622,0 104,7

Подато на промисел 14060100 50,0 63,7 127,4

Плата за видач ліцензій та сертифі атів 14060200 23,1 33,0 142,9

Плата за державн реєстрацію с б'є тів підприємниць ої
діяльності

14060300 276,4 325,5 117,8

Плата за державн реєстрацію, рім плати за державн
реєстрацію с б’є тів підприємниць ої діяльності

14060900 39,9 59,2 148,4

Плата за ліцензії на право роздрібної тор івлі
ал о ольними напоями та тютюновими виробами

14061100 5 935,3 6 140,6 103,5

Плата за тор овий патент на дея і види підприємниць ої
діяльності

14070000 3 335,4 1 910,1 57,3

Інші подат и 16000000 29 595,5 30 700,2 103,7

Місцеві подат и і збори 16010000 8 755,6 9 011,6 102,9

Фі сований сільсь о осподарсь ий подато 16040000 2,4 3,6 150,0

Єдиний подато для с б'є тів мало о підприємництва 16050000 20 837,5 21 685,0 104,1

Неподат ові надходження 20000000 24 315,2 4 657,3 19,2

Доходи від власності та підприємниць ої діяльності 21000000 412,8 -350,9 -85,0

Частина чисто о приб т (доход ) державних нітарних
підприємств та їх об'єднань, що вил чається до бюджет ,
та дивіденди (доход), нараховані на а ції (част и, паї)
осподарсь их товариств, стат тних апіталах я их є
державна власність, а та ож забор ованість за мин лі
періоди із сплати частини чисто о приб т (доход )
Національної а ціонерної омпанії "Нафто аз У раїни" та її
підприємств

21010000 11,0 20,0 181,8

Частина чисто о приб т (доход ) ом нальних нітарних
підприємств та їх об"єднань, що вил чається до бюджет

21010300 11,0 20,0 181,8

Інші надходження 21080000 401,8 -370,9 -92,3

Інші надходження 21080500 12,4 12,4 100,0

Штрафні сан ції за пор шення за онодавства про
патент вання, за пор шення норм ре лювання обі
отів и та про застос вання реєстраторів розрах н ових
операцій сфері тор івлі, ромадсь о о харч вання та
посл

21080900 42,4 56,0 132,1

Адміністративні штрафи та інші сан ції 21081100 347,0 -439,3 -126,6

Адміністративні збори та платежі, доходи від
не омерційно о та побічно о продаж

22000000 8 747,1 5 028,9 57,5

Надходження від орендної плати за орист вання цілісним
майновим омпле сом та іншим державним майном

22080000 6 540,1 2 760,8 42,2

Надходження від орендної плати за орист вання цілісним
майновим омпле сом та іншим майном, що
ом нальній власності

22080400 6 540,1 2 760,8 42,2

Державне мито 22090000 2 207,0 2 268,1 102,8

Інші неподат ові надходження 24000000 15 155,3 -20,7 -0,1

Інші надходження 24060000 15 155,3 -20,7 -0,1

Інші надходження 24060300 15 155,3 -20,7 -0,1

Доходи від операцій з апіталом 30000000 50,0 66,6 133,2

Надходження оштів від реалізації безхазяйно о майна,
майна, що за правом спад оємства перейшло власність
держави або територіальної ромади,та с арбів, знахідо ,
а та ож валютні цінності і рошові ошти, власни и я их
невідомі

31010000 50,0 66,6 133,2

Офіційні трансферти 40000000 1 834,0 1 834,0 100,0

С бвенції 41030000 1 834,0 1 834,0 100,0

Інші с бвенції 41035000 1 834,0 1 834,0 100,0

Всьо о доходів (За альний фонд) 595 850,9 526 968,2 88,4

Спеціальний фонд

Дивіденди, нараховані на а ції (част и, паї) осподарсь их
товариств, стат них апіталах я их є власніть
Автономної Респ блі и Крим, інша ом нальна власність

21010800 12,0 12,0 100,0

Власні надходження бюджетних станов 25000000 18 013,9 68 405,7 379,7

Надходження від відч ження майна, я е належить
Автономній Респ бліці Крим та майна, що знаходиться
ом нальній власності

31030000 25 000,0 9 893,7 39,6

С бвенції 41030000 15 514,9 8 439,8 54,4

Інші с бвенції 41035000 15 514,9 8 439,8 54,4

Цільові фонди 50000000 400,0 251,1 62,8

Цільові фонди, творені Верховною Радою Автономної
Респ блі и Крим, ор анами місцево о самовряд вання та
місцевими ор анами ви онавчої влади

50110000 400,0 251,1 62,8

Всьо о доходів (спеціальний фонд) 58 940,8 87 002,3 147,6

Разом доходів (за альний та спеціальний фонд) 654 791,7 613 970,5 93,8

ВИДАТКИ

За альний фонд

Державне правління - всьо о 010000 30 609,1 30 197,8 98,7

в т.ч.

ор ани місцево о самовряд вання 010116 2 480,5 2 389,3 96,3

ор ани ви онавчої влади в м.Києві 010117 28 128,6 27 808,5 98,9

Освіта 070000 357 465,8 345 394,0 96,6

Соціальний захист та соціальне забезпечення - всьо о 090000 12 583,7 12 137,2 96,5

в т.ч.

інші видат и на соціальний захист населення 090412 546,0 545,6 99,9

інші видат и на соціальний захист ветеранів війни та праці 090416 23,3 23,3 100,0

тримання центрів соціальних сл жб для сім’ї, дітей та
молоді

091101 755,2 717,9 95,1

про рами і заходи центрів соціальних сл жб для сім’ї,
дітей та молоді

091102 73,1 73,1 100,0

соціальні про рами і заходи державних ор анів справах
молоді

091103 0,7 0,7 100,0

тримання л бів підліт ів за місцем проживання 091105 2 156,1 1 892,4 87,8

соціальні про рами і заходи державних ор анів справах
сім’ї

091107 2,8 2,8 100,0

заходи з оздоровлення та відпочин дітей, рім заходів з
оздоровлення дітей, що здійснюються за рах но оштів
на оздоровлення ромадян, я і постраждали внаслідо
Чорнобильсь ої атастрофи

091108 122,7 122,7 100,0

територіальні центри і відділення соціальної допомо и на
дом

091204 5 712,5 5 664,8 99,2

фінансова підтрим а ромадсь их ор анізацій інвалідів і
ветеранів

091209 285,6 283,0 99,1

централізована б х алтерія 091211 302,1 265,6 87,9

інші станови та за лади 091214 2 603,6 2 545,3 97,8

Житлово- ом нальне осподарство - всьо о 100000 32 357,2 20 687,8 63,9

в т.ч.

житлово-е спл атаційне осподарство 100101 6 576,8 92,1 1,4

апітальний ремонт житлово о фонд місцевих оранів
влади

100102 1 739,8 0,0 0,0

дотація житлово- ом нальном осподарств 100103 62,5 62,4 99,8

бла о стрій міст, сіл, селищ 100203 21 513,5 20 230,9 94,0

омбінати ом нальних підприємств, районні виробничі
об’єднання та інші підприємства, станови та ор анізації
житлово- ом нально о осподарства

100302 2 464,6 302,4 12,3

К льт ра і мистецтво 110000 15 355,1 14 847,9 96,7

Засоби масової інформації всьо о 120000 22,0 22,0 100,0

в т.ч.

періодичні видання ( азети та ж рнали) 120201 22,0 22,0 100,0

Фізична льт ра і спорт - всьо о 130000 5 885,7 5 802,7 98,6

в т.ч.

проведення заходів з нетрадиційних видів спорт і
масових заходів з фізичної льт ри

130106 140,0 115,7 82,6

тримання та навчально-трен вальна робота дитячо-
юнаць их спортивних ш іл

130107 5 745,7 5 687,0 99,0

Видат и, не віднесені до основних р п - всьо о 250000 143 691,7 131 980,6 91,8
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в т.ч.

резервний фонд 250102 90,0 0,0 0,0

ошти, що передаються до районних та місь их (міст
Києва і Севастополя, міст респ блі ансь о о і обласно о
значення) бюджетів з місь их (міст районно о значення),
селищних, сільсь их та районних містах бюджетів

250302 141 630,9 130 785,0 92,3

с бвенція з місцево о бюджет державном бюджет на
ви онання про рам соціально-е ономічно о та
льт рно о розвит ре іонів

250344 1 032,4 589,9 57,1

інші видат и 250404 938,4 605,7 64,5

Разом видат и за ально о фонд 597 970,3 561 070,0 93,8

Спеціальний фонд

Державне правління - всьо о 010000 1 500,0 1 096,1 73,1

в т.ч.

ор ани ви онавчої влади в м.Києві 010117 1 500,0 1 096,1 73,1

Освіта 070000 14 687,1 65 367,0 445,1

Соціальний захист та соціальне забезпечення - всьо о

в т.ч.

тримання л бів підліт ів за місцем проживання 091105 188,3 241,7 128,4

територіальні центри і відділення соціальної допомо и на
дом

091204 0,0 61,3

централізована б х алтерія 091211 0,0 8,0

Житлово- ом нальне осподарство - всьо о 100000 808,5 804,1 99,5

в т.ч.

омбінати ом нальних підприємств, районні виробничі
об’єднання та інші підприємства , станови та ор анізації
житлово- ом нально о осподарства

100302 808,5 804,1 99,5

К льт ра і мистецтво 110000 1 436,8 1 418,3 98,7

Фізична льт ра і спорт всьо о 130000 201,7 228,0 113,0

в т.ч.

проведення заходів з нетрадиційних видів спорт і
масових заходів з фізичної льт ри

130106 0,0 6,5

тримання та навчально-трен вальна робота дитячо-
юнаць их спортивних ш іл

130107 201,7 221,5 109,8

Б дівництво - всьо о 150000 33 510,4 14 234,5 42,5

в т.ч.

апітальні в ладення 150101 12 464,4 6 152,5 49,4

проведення невід ладних відновлювальних робіт,
б дівництво та ре онстр ція за альноосвітніх навчальних
за ладів

150110 19 458,4 7 487,7 38,5

проведення невід ладних відновлювальних робіт,
б дівництво та ре онстр ція лі арень за ально о
профілю

150114 1 587,6 594,3 37,4

Транспорт, дорожнє осподарство, зв’язо ,
теле ом ні ації та інформати а - всьо о

170000 2 308,0 2 307,3 100,0

в т.ч.

видат и на проведення робіт, пов’язаних із б дівництвом,
ре онстр цією, ремонтом та триманням автомобільних
дорі

170703 2 308,0 2 307,3 100,0

Інші посл и, пов’язані з е ономічною діяльністю - всьо о 180000 1 500,0 0,0 0,0

в т.ч.

внес и ор анів влади Автономної Респ блі и Крим та
ор анів місцево о самовряд вання стат тні фонди
с б’є тів підприємниць ої діяльності

180409 1 500,0 0,0 0,0

Цільові фонди - всьо о 240000 2 800,0 1 423,2 50,8

в т.ч.

охорона та раціональне ви ористання природних рес рсів 240601 2 400,0 1 200,0 50,0

цільові фонди, творені Верховною Радою Автономної
Респ блі и Крим, ор аними місцево о самовряд вання і
місцевими ор анами ви онавчої влади

240900 400,0 223,2 55,8

Разом видат и спеціально о фонд 58 940,8 87 189,5 147,9

Всьо о видат и 656 911,1 648 259,5 98,7

Заст пни місь о о олови — се ретар Київсь ої місь ої ради Г.Гере а

Про затвердження 
Положення про Головне управління 

капітального будівництва 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

від 23 червня 2011 року № 261/5648

Відповідно до частини четвертої статті 54 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та на
виконання рішення Київської міської ради від 27.05.2010 № 805/4243 “Про оптимізацію структури вико!
навчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)”, враховуючи розпорядження виконав!
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.11.2010 № 941 “Про
затвердження положення про Головне управління капітального будівництва виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) та змін до його структури”, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про Головне управління капі�
тального будівництва виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) згідно з до�
датком.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Київ�
ської міської ради від 14.06.2007 № 903/1564 “Про затвер�

дження Положення про Головне управління капітального бу�
дівництва міста Києва виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)”.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток
до рішення Київської міської ради

23.06.2011 № 261/5648

ПОЛОЖЕННЯ
про Головне управління капітального будівництва міста Києва 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

1. Головне управління капітального будівництва виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) (далі — Головне управління) є структурним під�
розділом виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), який підзвітний і підпорядко�
ваний Київській міській раді та підпорядкований Київському
міському голові і Міністерству регіонального розвитку та бу�
дівництва України з питань, що належать до його компетенції.

2. Головне управління є юридичною особою, має самостій�
ний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків
та Державного казначейства України, печатку із зображенням
Державного Герба України і своїм найменуванням, інші печат�
ки й штампи, бланки, інші реквізити.

3. Головне управління виконує функції генерального замов�
ника, а також замовника будівництва (реконструкції) об’єктів
освіти, охорони здоров’я, зв’язку, торгівлі, громадського хар�
чування, комунального господарства, культурно�побутового й
іншого призначення, що споруджуються за бюджетні та залу�
чені кошти на території міста Києва, та в межах наданих пов�
новажень контролює в цій сфері діяльність інших суб’єктів.

4. Головне управління у своїй діяльності керується Консти�
туцією України, законами України, постановами Верховної Ра�
ди України, указами і розпорядженнями Президента України,
постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України,
наказами Міністерства регіонального розвитку та будівництва
України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями
Київського міського голови та виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), інши�
ми нормативно�правовими актами законодавства України, а та�
кож цим Положенням.

5. Основними завданнями Головного управління є:
— забезпечення реалізації державної політики у галузі бу�

дівництва на території м. Києва;
— забезпечення в межах повноважень впровадження в міс�

ті єдиної містобудівної політики та забезпечення організації ро�
біт із здійснення комплексної забудови нових мікрорайонів і
районів та територій, які підлягають реконструкції;

— забезпечення раціонального використання бюджетних
коштів, які спрямовуються на будівництво (реконструкцію) об’�
єктів;

— сприяння впровадженню у будівництво прогресивних про�
ектних рішень, нових технологій, будівельних матеріалів, конс�
трукцій та виробів;

— управління підприємствами та організаціями, що належать
до комунальної власності територіальної громади міста Києва
і підпорядковані Головному управлінню.

6. Головне управління відповідно до покладених на нього
завдань при виконанні функцій генерального замовника:

6.1. Готує пропозиції до проектів програми соціально�еко�
номічного розвитку міста Києва та проектів міського бюджету
міста Києва і подає їх на розгляд виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).

6.2. Сприяє в межах повноважень підприємствам, устано�
вам та організаціям комунальної власності міста Києва у вирі�
шенні питань соціально�економічного розвитку території міс�
та Києва в галузі “Капітальне будівництво”.

6.3. Готує пропозиції з питань розвитку будівельної галузі
міста і подає їх на розгляд виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації).

6.4. Здійснює необхідні заходи щодо дотримання законо�
давства у галузі будівництва.

6.5. Розробляє в межах повноважень поточні й перспектив�
ні програми капітального будівництва.

6.6. Бере участь у межах своїх повноважень у розробці про�
ектів рішень Київської міської ради, розпоряджень Київського
міського голови, розпоряджень виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) та ін�
ших нормативних документів з питань будівництва та рекон�
струкції об’єктів, а також з питань відведення земельних діля�
нок під забудову та реконструкцію об’єктів.

6.7. Бере участь у формуванні складу офіційних делегацій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), що беруть участь у переговорах, кон�
ференціях, консультаціях, сесіях, візитах, інших заходах дво�
стороннього та багатостороннього міжнародного співробітниц�
тва в галузі будівництва.

6.8. У межах повноважень здійснює контроль з метою за�
безпечення цільового та ефективного використання кредитних
ресурсів та своєчасного їх повернення.

6.9. Забезпечує в установленому порядку фінансування про�
ектно�вишукувальних робіт і робіт з будівництва об’єктів від�
повідно до титулів та укладених договорів.

6.10. Є розпорядником бюджетних коштів що спрямовую�
ться на будівництво.

6.11. Впроваджує інноваційну та технічну політику з питань
капітального будівництва, впровадження сучасних технологій
та досягнень науково�технічного прогресу.

6.12. Впроваджує загальне керівництво та контроль за ді�
яльністю підпорядкованих комунальних підприємств.

6.13. Бере участь у межах повноважень у розробленні про�
ектів державних, міжгалузевих, галузевих, регіональних і між�
регіональних програм.

6.14. Готує Київському міському голові та виконавчому ор�
гану Київради (Київській міській державній адміністрації) про�
позиції з питань розміщення на території м. Києва нових, ре�
конструкції, розширення діючих підприємств та інших об’єктів
виробничого і невиробничого призначення.

6.15. Надає відповіді на звернення підприємств і організа�
цій щодо здійснення на території міста будівництва, рекон�
струкції, розширення, технічного переозброєння об’єктів ви�
робничого та невиробничого призначення незалежно від форм
власності.

6.16. Вносить Київській міській раді та виконавчому органу
Київської міської ради (Київській міській державній адміністра�
ції) пропозиції про створення підприємств для виготовлення
обладнання, будівельних матеріалів і виробів, проведення бу�
дівельних, монтажних і пусконалагоджувальних робіт.

6.17. Залучає на договірних засадах кошти юридичних осіб
для формування програм будівництва і розвитку будівельної
індустрії, а також створює структурні підрозділи та групи тех�
нічного нагляду за будівництвом у місті Києві за погодженням
з Київським міським головою.

6.18. Забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію дер�
жавної політики стосовно державної таємниці, контроль за її
збереженням в Головному управлінні.

6.19. Узагальнює практику застосування законодавства з
питань, що належать до компетенції Головного управління,
розробляє і подає на розгляд Київському міському голові про�
позиції щодо вдосконалення законодавства України.

6.20. Бере участь у межах повноважень у підготовці проек�
тів угод, договорів, меморандумів, протоколів з питань капі�
тального будівництва (реконструкції) об’єктів на території міс�
та Києва.

Головне управління при виконанні функцій замовника бу�
дівництва:

6.21. Проводить у встановленому порядку конкурсні торги
для визначення виконавців проектних і будівельних робіт та ор�
ганізацій для постачання матеріалів, конструкцій, обладнання
тощо.

6.22. Розміщує замовлення на проектно�розвідувальні ро�
боти, укладає з проектними і розвідувальними організаціями
договори на розроблення проектно�кошторисної документації
та здійснення ними авторського нагляду за будівництвом.

6.23. Здійснює передачу в установлені терміни проектним
або розвідувальним організаціям завдань на проектування, ви�
хідних даних та інших документів, необхідних для виконання
проектних і розвідувальних робіт та розроблення проектно�
кошторисної документації.

6.24. Приймає і перевіряє комплектність одержаної від про�
ектних або розвідувальних організацій проектно�кошторисної
та іншої документації, забезпечує в установленому порядку
проведення державної експертизи цієї документації, її пого�
дження і затвердження та передає цю документацію будівель�
ним організаціям.

6.25. Розміщує замовлення на капітальне будівництво, укла�
дає з будівельними організаціями відповідні договори.

6.26. Разом з підрядними організаціями визначає і пого�
джує ціни на будівництво об’єктів відповідно до чинних нор�
мативних актів.

6.27. Забезпечує реєстрацію в інспекції архітектурно�буді�
вельного контролю міста Києва відповідальних інженерно�тех�
нічних працівників організацій, що безпосередньо здійсню�
ють будівництво об’єктів і технічний нагляд, одержує дозвіл
на підготовчі роботи та на виконання будівельно�монтажних
робіт.

6.28. Складає титули будов, титули на проектно�вишуку�
вальні роботи і подає їх на затвердження в установленому по�
рядку.

6.29. Забезпечує підготовку геодезичної основи для будів�
ництва.

6.30. Забезпечує будівництво технологічним, енергетич�
ним, електротехнічним та іншим устаткуванням, апаратурою,
матеріалами, поставку яких згідно з договором покладено на
замовника.

6.31. Здійснює розрахунки з постачальниками за устатку�
вання і матеріали замовника, проводить передмонтажну ре�
візію устаткування, що знаходиться на складах понад норма�
тивний термін зберігання.

6.32. Передає будівельній організації будівельний майдан�
чик, устаткування, що підлягає монтажу, апаратуру і матері�
али, забезпечення якими покладено на замовника.

6.33. Передає будівельній організації в погоджені нею
терміни документи про дозвіл відповідних органів відповід�
но до законів України та постанов Кабінету Міністрів Укра�
їни.

6.34. Відшкодовує в установленому порядку громадянам у
разі знесення вартість житлових будинків, господарських бу�
дівель, що перебувають у їхній власності, а також вартість ви�
лучених плодово�ягідних насаджень та посівів.

6.35. Здійснює технічний нагляд за будівництвом, контроль
за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проектам,
технічним умовам і стандартам.

6.36. Погоджує з відповідними організаціями питання, по�
в’язані з установкою вантажопідйомних пристроїв, устатку�
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вання та апаратів, що працюють під тиском, забезпечує ви�
пробування зазначених технічних засобів.

6.37. Забезпечує виконання пусконалагоджувальних робіт і
підготовку об’єктів до експлуатації, бере участь в утворенні й
роботі комісії з попередньої перевірки будівельної готовності
об’єктів для пред’явлення їх приймальній комісії, пред’являє
приймальній комісії завершені будівництвом і підготовлені до
експлуатації об’єкти, забезпечує комісію необхідними для ро�
боти документами, бере участь у її роботі відповідно до По�
рядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’�
єктів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України.

6.38. Передає в установленому порядку завершені будів�
ництвом та введені в дію об’єкти підприємствам та організа�
ціям, на які покладено їх експлуатацію.

6.39. Здійснює розрахунки з підрядниками та іншими ор�
ганізаціями за виконані роботи та послуги.

6.40. Приймає від підрядника згідно з актом законсерво�
вані або припинені будівництвом об’єкти і вживає заходів для
їх збереження, вносить виконавчому органу Київської міської
ради (Київській міській державній адміністрації) пропозиції
щодо подальшого використання об’єктів незавершеного бу�
дівництва.

6.41. Веде бухгалтерський і статистичний облік, складає і
у визначені терміни подає в установленому порядку відповід�
ним органам звітність з усіх видів діяльності за затвердженою
формою, несе відповідальність за їх достовірність.

6.42. Перевіряє подані до оплати документи підрядних,
постачальних, проектних, розвідувальних та інших організа�
цій щодо виконання робіт, поставки продукції та надання по�
слуг.

6.43. Надає на договірних засадах за погодженням з Київ�
ським міським головою послуги замовника підприємствам і
організаціям незалежно від форми власності та окремим гро�
мадянам.

6.44. Виконує інші функції, пов’язані з реалізацією покла�
дених на виконавчий орган Київської міської ради (Київську
міську державну адміністрацію) завдань у сфері будівництва.

7. Головне управління має право:
— залучати спеціалістів інших підрозділів виконавчого ор�

гану Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації), підприємств, установ та організацій (за погоджен�
ням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до
компетенції Головного управління;

— одержувати у встановленому порядку від головних управ�
лінь, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів, що
входять до складу виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), підприємств, уста�
нов, організацій інформацію, документи, інші матеріали, не�
обхідні для виконання покладених на нього завдань;

— скликати в установленому порядку наради з питань, що
належать до його компетенції;

— у межах повноважень, наданих/делегованих виконавчим
органом Київської міської ради (Київською міською держав�
ною адміністрацією) або постійно діючою конкурсною комісією
у встановленому порядку проводити конкурси із залучення ін�
вестиційних коштів та створення умов для ефективного вико�
ристання інвестиційних ресурсів на об’єктах будівництва та на
розвиток будівельної галузі міста;

— в установленому порядку залучати на договірних заса�
дах кошти юридичних і фізичних осіб для формування про�
грам будівництва і розвитку будівельної індустрії, а також ство�
рювати структурні підрозділи та групи технічного нагляду за
будівництвом;

— розпоряджатися в установленому порядку коштами, от�
риманими за надання послуг, та коштами, передбаченими у
вартості будівництва на виконання основних завдань та функ�
цій замовника, в межах затвердженого кошторису;

— здійснювати керівництво та контроль за діяльністю під�
порядкованих Головному управлінню підприємств, організа�
цій та установ, координувати діяльність інших підприємств, ус�
танов виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) з питань, віднесених до сфе�
ри повноважень Головного управління;

— вносити пропозиції до проекту бюджету м. Києва з пи�
тань, що належать до компетенції Головного управління;

— одержувати від Міністерства регіонального розвитку та
будівництва України методичну та методологічну інформацію,
інші нормативні документи, необхідні для виконання покладе�
них на нього завдань;

— утворювати в разі потреби за погодженням з іншими за�
цікавленими органами виконавчої влади в межах своєї ком�
петенції комісії та експертні групи, в тому числі із залученням
до них фахівців на договірній основі;

— у межах компетенції за дорученням вести переговори
від імені виконавчого органу Київради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) з міжнародними фінансовими та кредит�
ними організаціями, іноземними та вітчизняними підприєм�
ствами;

— залучати на договірних засадах вітчизняних та іноземних
вчених, фахівців і експертів для консультацій з питань, по�
в’язаних з діяльністю Головного управління;

— за дорученням представляти інтереси виконавчого ор�
гану Київради (Київської міської державної адміністрації) в су�
дових органах;

— проводити іншу діяльність, що не суперечить повнова�
женням Головного управління.

8. Головне управління у процесі виконання покладених на
нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації), органами місцевого самоврядування, а
також з підприємствами, установами та організаціями, об’єд�
наннями громадян.

9. Головне управління очолює начальник, який призначає�
ться на посаду і звільняється з посади Київським міським го�
ловою за поданням заступника голови Київської міської дер�
жавної адміністрації згідно з розподілом обов’язків та пого�
дженням з Міністерством регіонального розвитку та будівниц�
тва України.

За освітньо�кваліфікаційними вимогами начальник Голов�
ного управління повинен мати вищу освіту відповідного про�
фесійного спрямування за освітньо�кваліфікаційним рівнем
магістра, спеціаліста та стаж роботи за фахом у державній
службі на керівних посадах не менше трьох років або стаж ро�
боти за фахом на керівних посадах в інших сферах економі�
ки не менше п’яти років.

Начальник Головного управління має першого заступника
та заступників, які призначаються на посади та звільняються
з посад Київським міським головою за поданням начальника
Головного управління та погодженням із заступником голови
Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов’язків та погодженням з Міністерством регіонального роз�
витку та будівництва України.

Начальник Головного управління, перший заступник та за�
ступники начальника Головного управління повинні знати Кон�
ституцію України, закони України, нормативні документи, що
стосуються державної служби та місцевої державної адмініс�
трації, укази та розпорядження Президента України, постано�
ви Верховної Ради України, постанови та розпорядження Ка�
бінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рів�
ня, практику застосування законодавства, основи державно�
го управління, економіки та управління персоналом, основи
права, політології та ринку праці, форми та методи роботи із
засобами масової інформації, правила ділового етикету, пра�
вила та норми охорони праці та протипожежного захисту, ос�
новні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програм�
ні засоби.

10. Начальник Головного управління:
— керує діяльністю Головного управління, без доручення

діє від імені Головного управління, є розпорядником всіх ра�
хунків Головного управління, укладає та підписує інвестицій�
ні та інші договори за участю Головного управління, несе
персональну відповідальність за виконання покладених на
Головне управління завдань, визначає функції та ступінь від�
повідальності перших заступників та заступників начальни�
ка Головного управління, керівників його структурних під�
розділів;

— забезпечує своєчасне та високоякісне виконання в ме�
жах своєї компетенції доручень керівництва Київської міської
ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), виконання перспективних і по�
точних планів діяльності Головного управління;

— подає в установленому порядку на затвердження струк�
туру та штатний розпис Головного управління в межах гра�
ничної чисельності та фонду оплати праці працівників, Поло�
ження про Головне управління;

— розпоряджається в установленому порядку коштами в
межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утри�
мання Головного управління та несе персональну відповідаль�
ність за їх цільове використання;

— організовує роботу Головного управління на основі єди�
ноначальності відповідно до цього Положення;

— видає в межах своєї компетенції накази, організовує і кон�
тролює їх виконання, вживає заходів щодо заохочення і накла�
дає стягнення на працівників Головного управління, управлінь
та інших структурних підрозділів Головного управління;

— затверджує положення про структурні підрозділи, що
входять до складу Головного управління, посадові інструкції
працівників Головного управління;

— відповідно до законодавства і цього Положення розпо�
ряджається майном Головного управління, вирішує питання
про заявлення від імені Головного управління позовів та пре�
тензій до юридичних і фізичних осіб;

— призначає на посади і звільняє з посад працівників Го�
ловного управління;

— здійснює інші повноваження, що випливають із цього
Положення.

11. Накази начальника Головного управління, що супере�
чать Конституції України, іншим актам законодавства, рішен�
ням Конституційного Суду України, наказам Міністерства ре�
гіонального розвитку та будівництва України, можуть бути
скасовані Київським міським головою, Міністерством регіо�
нального розвитку та будівництва України або оскаржені в
судовому порядку.

12. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Головного управління, в ньому може утворюва�
тися колегія у складі начальника Головного управління (го�
лова колегії), першого заступника та заступників начальни�
ка Головного управління, а також інших працівників Голов�
ного управління. До складу колегії можуть входити депутати
Київради, керівники інших структурних підрозділів виконав�
чого органу Київради (Київської міської державної адміністра�
ції).

Склад колегії затверджується розпорядженням виконав�
чого органу Київської міської ради (Київською міською дер�
жавною адміністрацією).

Рішення колегії проводяться в життя наказами начальни�
ка Головного управління.

13. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій в
Головному управлінні можуть створюватися наукові ради і ко�
місії.

Склад цих органів та положення про них затверджуються
начальником Головного управління.

14. Утримання Головного управління здійснюється за ра�
хунок коштів, передбачених у вартості будівництва на утри�

мання служб замовника, які враховуються у спеціальному
фонді міського бюджету як власні надходження.

Джерелами фінансування заходів у сфері капітального бу�
дівництва, що здійснюються Головним управлінням, є кош�
ти Державного бюджету України, міського бюджету та кош�
ти з інших джерел відповідно до законодавства.

Гранична чисельність працівників Головного управління за�
тверджується Київським міським головою.

Кошторис видатків Головного управління затверджується
заступником голови Київської міської державної адміністра�
ції згідно з розподілом обов’язків, після попередньої екс�
пертизи в Головному фінансовому управлінні виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації).

Структура Головного управління затверджується розпоря�
дженням виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ською міською державною адміністрацією).

Штатний розпис Головного управління в межах граничної
чисельності і фонду оплати праці його працівників затвер�
джується Київським міським головою після експертизи, про�

веденої Головним фінансовим управлінням виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації).

15. Майно Головного управління становлять основні фон�
ди та оборотні активи, а також інші цінності, вартість яких
відображається в самостійному балансі Головного управлін�
ня.

Майно Головного управління є комунальною власністю
територіальної громади м. Києва та закріплюється за ним на
праві оперативного управління.

Головне управління володіє, користується та розпоря�
джається зазначеним майном відповідно до законодавства
України, рішень Київради, розпоряджень виконавчого орга�
ну Київради (Київської міської державної адміністрації), а та�
кож цього Положення.

16. Припинення Головного управління здійснюється за
рішенням Київради в порядку, визначеному законодавством
України.

Заст пни місь о о олови —
се ретар Київради Г. Гере а

Про приєднання міста Києва 
до “Угоди мерів”

від 23 червня 2011 року № 262/5649

Відповідно до Законів України “Про столицю України — місто!герой Київ”, “Про місцеве самоврядуван!
ня в Україні” та з метою залучення міста Києва до “Плану дій Європейського Союзу з енергоефективно!
сті” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Приєднати місто Київ до “Угоди мерів” шляхом її підписання.
2. Уповноважити голову Київської міської державної адміністрації Попова Олександра Павловича підписати від імені міс�

та Києва “Угоду мерів”.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови — секретаря Київради Герегу Г. Ф.

Київсь ий місь ий олова Л. Черновець ий

Про внесення змін 
до рішення Київради 

від 31.03.2011 № 72/5459 
“Про вшанування пам’яті видатного 

українського діяча”
від 23 червня 2011 року № 264/5651

Враховуючи звернення Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від
20.05.2011 № 1!35/1123, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київради від 31.03.2011 № 72/5459 “Про вшанування пам’яті видатного українського діяча”, ви�
клавши пункт 1 у такій редакції:

“1. Присвоїти ім’я народного артиста України Коломійця Миколи Петровича дитячо�юнацькій хореографічній студії “Щасливе
дитинство” і найменувати її: “Дитячо�юнацька хореографічна студія імені Миколи Коломійця “Щасливе дитинство”.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань культури та туризму, постійну ко�
місію Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжнародних зв’язків та інформаційної політики.

Київсь ий місь ий олова Л. Черновець ий

Про визнання таким, що втратило чинність, 
рішення Київської міської ради 

від 22.08.2007 № 143/1977 
“Про заборону 

несанкціонованого розміщення 
гральних автоматів, іншого грального обладнання 

та гральних закладів у м. Києві”
від 23 червня 2011 року № 271/5658

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про заборону грального бізне!
су в Україні”, “Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особа!
ми місцевого самоврядування” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Київської міської ради від 22.08.2007 № 143/1977 “Про заборону не�
санкціонованого розміщення гральних автоматів, іншого грального обладнання та гральних закладів у м. Києві”.

2. Це рішення набуває чинності з дня його офіційного опублікування.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань торгівлі, підприємництва, гро�

мадського харчування та послуг.
Київсь ий місь ий олова Л. Черновець ий

Про внесення змін 
до рішення Київради 

від 15.07.2010 № 1275/4713
від 23 червня 2011 року № 272/5659

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про міський елек!
тричний транспорт”, Закону України “Про автомобільний транспорт”, Закону України “Про фінансовий лі!
зинг”, з метою створення у місті Києві автоматизованої системи оплати проїзду та обліку пасажирів у місь!
кому наземному пасажирському транспорті Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від
15.07.2010 № 1275/4713 “Про заходи щодо впровадження ав�
томатизованої системи оплати проїзду та обліку пасажирів у
міському наземному пасажирському транспорті”, а саме:

1.1. У пункті 1 рішення цифри “2010” замінити цифрами
“2011”.

1.2. У підпункті 2.2 пункту 2 рішення цифри “2010” замі�
нити цифрами “2011”.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань транспорту та зв’язку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Про внесення 
змін та доповнень до статуту 

комунальної корпорації “Київавтодор”, 
затвердженого рішенням 

Київської міської ради 
від 19.07.2005 № 811/3386 
“Про затвердження статуту 

комунальної корпорації “Київавтодор”

від 23 червня 2011 року № 273/5660

Відповідно до статей 57, 78 Господарського кодексу України, підпункту 3 пункту 2 статті 71 Бюджетно!
го кодексу України, статей 8, 144, 156 Цивільного кодексу України, статей 25, 26 Закону України “Про міс!
цеве самоврядування в Україні”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА::

1. Внести зміни та доповнення до статуту комунальної кор�
порації “Київавтодор”, затвердженого рішенням Київської місь�
кої ради від 19.07.2005 № 811/3386 “Про затвердження ста�
туту комунальної корпорації “Київавтодор”, згідно з додатком.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації) та комунальній корпорації “Ки�
ївавтодор” здійснити організаційно�правові заходи щодо вико�
нання цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань власності, постійну
комісію Київради з питань бюджету та соціально�еконо�
мічного розвитку та постійну комісію Київради з питань
транспорту та зв’язку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток
до рішення Київської міської ради

23.06.2011 № 273/5660

Зміни та доповнення
до статуту комунальної корпорації “Київавтодор”, 

затвердженого рішенням 
Київської міської ради 

від 19.07.2005 № 811/3386 
“Про затвердження статуту 

комунальної корпорації “Київавтодор”

1. Викласти підпункт 2 пункту 2.3 розділу 2 “МЕТА ТА
ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЇ” в новій редакції:

“� організація експлуатації, утримання, капітального та
поточного ремонту міських шляхів, мостів, шляхопрово�
дів, підземних та надземних пішохідних переходів, вулич�
ної закритої зливної каналізації, відкритих русел малих рік,
каналів, струмків та громадських туалетів у межах черво�
них ліній вулиць, переданих в установленому законом по�
рядку підприємствам, що входять до складу корпорації;”

2. Викласти підпункт 4 пункту 2.3 розділу 2 “МЕТА ТА
ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЇ” в новій редакції:

“� організація будівництва та реконструкції шляхово�
транспортних споруд, електромереж зовнішнього та архітек�
турно�декоративного освітлення в межах забудованої час�
тини міста;”.

3. Викласти підпункт 5 пункту 2.3 розділу 2 “МЕТА ТА
ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЇ” в новій редакції:

“� організація виробництва асфальтобетону, залізобетон�
них виробів для потреб шляхового господарства міста;”.

4. Викласти підпункт 7 пункту 2.3 розділу 2 “МЕТА ТА
ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЇ” в новій редакції:

“� організація виробництва будівельних матеріалів, конс�
трукцій та виробів;”.

5. Викласти підпункт 12 пункту 2.4 розділу 2 “МЕТА ТА

ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЇ” в новій редакції:
“� організація будівництва та реконструкції шляхово�

транспортних споруд за межами міста;”.
6. Виключити із розділу 4 “ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КОР�

ПОРАЦІЄЮ” підпункт 6 пункту 4.2.
7. Викласти пункт 4.5 розділу 4 “ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

КОРПОРАЦІЄЮ” в новій редакції:
“4.5. Витрати на утримання апарату корпорації покри�

ваються за рахунок доходу, одержаного в результаті її са�
мостійної діяльності та відрахувань у вигляді відсотків від
фактично виконаних обсягів робіт підприємствами, що
входять до складу корпорації.

Відрахування здійснюються незалежно від результатів
фінансово�господарської діяльності.

Розмір відрахувань на утримання корпорації визначає�
ться щорічно на засіданні Правління корпорації.”.

8. Викласти пункт 6.1 розділу 6 “СТАТУТНИЙ ФОНД ТА
МАЙНО КОРПОРАЦІЇ” в новій редакції:

“� статутний фонд корпорації становить 15117174
(п’ятнадцять мільйонів сто сімнадцять тисяч сто сімде�
сят чотири) грн 00 коп.;”.

Заст пни місь о о олови —
се ретар Київради Г. Гере а

Про внесення змін 
до рішення Київської міської ради 

від 16.12.2010 № 352/5164 
“Про представництво 
Київської міської ради 

у Всеукраїнській асоціації органів 
місцевого самоврядування 

“Асоціація міст України”

від 23 червня 2011 року № 274/5661

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про столицю
України — місто!герой Київ”, статей 4, 16 Закону України “Про асоціації органів місцевого самоврядуван!
ня”, Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київради від 28.03.2002
№ 371/1805, у зв’язку із членством Київської міської ради у Всеукраїнській асоціації органів місцевого са!
моврядування “Асоціація міст України”, з метою представництва Київської міської ради у Всеукраїнській
асоціації органів місцевого самоврядування “Асоціація міст України” та враховуючи, що рішенням конфе!
ренції делегатів уповноважених представників органів місцевого самоврядування — членів Асоціації міст
України від 02.12.2010 представництво Київської міської ради у складі правління асоціації визначено дво!
ма особами, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від
16.12.2010 № 352/5164 “Про представництво Київської місь�
кої ради у Всеукраїнській асоціації органів місцевого само�
врядування “Асоціація міст України”, а саме:

— у пункті 1 рішення слова “ДОВГОМУ Олесю Станісла�
вовичу” замінити словами “ГЕРЕЗІ Галині Федорівні”.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 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 рішення Київради 
від 15.07.2010 № 1286/4724

від 23 червня 2011 року № 277/5664

Відповідно до статей 327, 329 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, части!
ни п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про переда!
чу об’єктів права державної та комунальної власності”, враховуючи підпункт 2 пункту 5 протоколу засідан!
ня Кабінету Міністрів України від 14.06.2010 № 26, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київради від 15.07.2010
№ 1286/4724 “Про надання згоди на безоплатну переда�
чу Національного Києво�Печерського історико�культур�
ного заповідника до державної власності” такі зміни:

1.1. Пункт 1 рішення викласти у такій редакції:
“1. Надати згоду на безоплатну передачу Національ�

ного Києво�Печерського історико�культурного заповідни�
ка з комунальної власності територіальної громади міста
Києва у державну власність до сфери управління Мініс�
терства культури і туризму України.”.

1.2. Пункт 3 рішення викласти у такій редакції:
“3. Національний музей українського народного деко�

ративного мистецтва, Музей театрального, музичного та
кіномистецтва України, Музей книги і друкарства Укра�
їни продовжують розміщуватись в займаних приміщен�

нях на території Національного Києво�Печерського істо�
рико�культурного заповідника, а у разі виникнення не�
обхідності їх переселення Головному управлінню кому�
нальної власності м. Києва виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації), Головному
управлінню культури виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) спільно з Мініс�
терством культури України забезпечити переселення ви�
ключно у рівноцінні приміщення комунальної або дер�
жавної форм власності для належного функціонування
цих музеїв.”.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 26.04.2007 № 450/1111 

“Про комунальне підприємство виконавчого органу 
Київради (Київської міської державної адміністрації) 

“Київкінофільм”
від 23 червня 2011 року № 281/5668

Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою ефективно!
го використання майна територіальної громади м. Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Виключити із Переліку комунальних підприємств та
державних комунальних підприємств, що реорганізуються
шляхом злиття, визначеного рішенням Київської міської ра�
ди від 26.04.2007 № 450/1111 “Про комунальне підприєм�
ство виконавчого органу Київради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) “Київкінофільм”, такі кінотеатри: ДКП
“Кінотеатр “Братислава”, ДКП “Кінотеатр “Лейпціг”, ДКП “Кі�
нотеатр “Ленінград”, ДКП “Кінотеатр “Росія”, ДКП “Кіноте�
атр ім. Т. Г. Шевченка”, ДКП “Кінотеатр ім. Гагаріна”, КП “Кі�
нотеатр “Київська Русь”, КП “Кінотеатр “Флоренція”, ДКП “Кі�
нотеатр “Жовтень”, ДКП “Кінотеатр “Екран”.

У зв’язку з цим внести зміни до додатка 1 до рішення

Київради від 26.04.2007 № 450/1111 “Про комунальне під�
приємство виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації) “Київкінофільм”, а саме: виключи�
ти позиції 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

2. Виконавчому органу Київради (Київській міській дер�
жавній адміністрації) привести свої розпорядження у відпо�
відність з цим рішенням.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань власності та постійну ко�
місію Київради з питань культури та туризму.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про скасування рішення Київської міської ради 
від 29.11.2005 № 556/3017 

“Про покращення умов для відпочинку киян 
у парку культури і відпочинку “Гідропарк”

від 23 червня 2011 року № 290/5677

Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи постано!
ву Київського апеляційного господарського суду від 27.05.2010 № 27/374!35/165 та з метою забезпечен!
ня ефективного використання комунального майна Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Скасувати рішення Київради від 29.11.2005
№ 556/3017 “Про покращення умов для відпочинку киян у
парку культури і відпочинку “Гідропарк”.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації) привести свої розпоряджен�
ня у відповідність до цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань культури та туризму та по�
стійну комісію Київради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про визнання таким, що втратило чинність, 
рішення Київської міської ради 

від 23.12.99 № 165/667 “Про питання індивідуального
гаражного будівництва на територіях багатоповерхової

житлової забудови в м. Києві”
від 23 червня 2011 року № 305/5692

Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про
столицю України — місто!герой Київ”, в зв’язку з прийняттям Київською міською радою рішення від
09.09.2010 № 7/4819 “Про питання організації управління районами в місті Києві”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Київ�
ської міської ради від 23.12.99 № 165/667 “Про питання ін�
дивідуального гаражного будівництва на територіях багато�
поверхової житлової забудови в м. Києві”.

2. 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 надання дозволу на опрацювання 
земельних ділянок щодо можливості продажу земельних

ділянок або права їх оренди на земельних торгах
від 23 червня 2011 року № 312/5699

Відповідно до статей 127, 134, 135, 136 Земельного кодексу України, рішення Київської міської ради
від 19.07.2005 № 810/3385 “Про врегулювання питань продажу земельних ділянок в місті Києві” (із змі!
нами і доповненнями) Київська міська рада 



1. Визначити перелік земельних ділянок для опрацюван�
ня можливості їх продажу або продажу права їх оренди на
земельних торгах згідно з додатком до цього рішення.

2. Надати Головному управлінню земельних ресурсів ви�
конавчого органу Київради (Київської міської державної ад�
міністрації) дозволи:

2.1. На опрацювання визначених у пункті 1 цього рішен�
ня земельних ділянок щодо можливості їх продажу або пра�
ва їх оренди на земельних торгах.

2.2. На розроблення документації із землеустрою, необ�
хідної для підготовки визначених у пункті 1 цього рішення
земельних ділянок до земельних торгів.

3. Надати Головному управлінню містобудування та ар�
хітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) дозвіл на надання міс�
тобудівних умов і обмежень щодо забудови земельних ді�
лянок або розроблення містобудівних обґрунтувань (у разі
необхідності) для підготовки визначених у пункті 1 цього рі�
шення земельних ділянок або права їх оренди до продажу
на земельних торгах.

4. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчо�
го органу Київради (Київської міської державної адміністра�
ції):

4.1. Організувати спільні виїзди на місцевість представ�
ників органів містобудування і архітектури, охорони культур�
ної спадщини, природоохоронних і санітарно�епідеміологіч�
них органів, а також у разі необхідності — відповідних тери�
торіальних органів виконавчої влади з питань охорони нав�
колишнього природного середовища, лісового, водного гос�
подарства, державного гірничого нагляду для обстеження
земельних ділянок, визначених у пункті 1 цього рішення.

4.2. Вжити організаційних заходів, пов’язаних з підготов�
кою та проведенням земельних торгів з продажу земельних
ділянок або продажу права їх оренди, визначених у пункті 1

цього рішення, відповідно до Тимчасового порядку набуття
права на землю на конкурентних засадах в місті Києві, за�
твердженого рішенням Київської міської ради від 19.07.2005
№ 810/3385 (із змінами та доповненнями).

5. Головному управлінню містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації), Київській міській санітарно�епі�
деміологічній станції, Головному управлінню екології та охо�
рони природних ресурсів виконавчого органу Київради ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), Головному управлінню охорони
культурної спадщини виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) протягом
трьох тижнів від дня обстеження визначених у пункті 1 цьо�
го рішення земельних ділянок на місцевості надати Голов�
ному управлінню земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) свої висновки щодо можливості продажу земельних
ділянок або права їх оренди на земельних торгах.

6. Головному управлінню містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) забезпечити видачу Головному
управлінню земельних ресурсів виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) містобудівних умов та обмежень щодо забудови визна�
чених у пункті 1 цього рішення земельних ділянок або ор�
ганізувати (у разі необхідності) розроблення, погодження і
проведення державної експертизи містобудівних обґрунту�
вань.

7. 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

ВИРІШИЛА:

Додаток
до рішення Київської міської ради

23.06.2011 № 312/5699

Перелік земельних ділянок 
для опрацювання можливості їх продажу 

або продажу права їх оренди 
на земельних торгах

N
п/п

Адреса земельної
ділян и

Орієнтовна
площа

земельної
ділян и, а

Запропоноване цільове призначення

Голосіївсь ий район

1 в л. Ж лянсь а, 5 5,1 для б дівництва, е спл атації та обсл ов вання тор овельно-
с ладсь ої бази з адміністративно-офісними приміщеннями

Дарниць ий район

2 перетин в л. Вишня івсь ої
та в л. Рев ць о о (11-й м р
ж/м Осо ор и)

1,7 для б дівництва, е спл атації та обсл ов вання омпле с з
надання посл автовласни ам із с п тньою інфрастр т рою

3 в л. Полісь а, 10 0,13 для б дівництва житлово о б дин з вб довано-
приб дованими приміщеннями соціально-поб тово о
призначення (соціальне житло)

Деснянсь ий район

4 в л. П хівсь а 4,25 для б дівництва, е спл атації та обсл ов вання виробничо-
с ладсь о о омпле с з адміністративними та
тор овельними приміщеннями

5 в л П хівсь а 2,89 для б дівництва, е спл атації та обсл ов вання виробничо-
с ладсь о о омпле с з адміністративними та
тор овельними приміщеннями

Дніпровсь ий район

6 в л. Алма-Атинсь а, 35- 1,3 для б дівництва тор овельно о омпле с з об'є тами
соціально- льт рно о призначення

Оболонсь ий район

7 в л. Дніпроводсь а, 1-а 1,86 для б дівництва, е спл атації та обсл ов вання тор ово-
с ладсь их та виробничих приміщень

Заст пни місь о о олови — се ретар Київради Г. Гере а

3300 ДДООККУУММЕЕННТТ

Хрещатик  7 вересня 2011

Про порядок денний пленарного засідання 
VII сесії Київ ради VI скликання 23.06.11

Від 23 червня 2011 року № 238/5625

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

ВИРІШИЛА:

Внести до порядку денного пленарного засідання VII сесії
Київради VI скликання 23.06.11 наступні питання:

1. Про прийняття за основу проекту рішення Київради “Про
затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року”.

2. Про внесення змін до рішення Київради від 30.12.10
№ 573/5385 “Про бюджет міста Києва на 2011 рік”.

3. Про внесення змін до рішення Київради від 30.12.10
№ 574/5386 “Про Програму соціально�економічного розвит�
ку міста Києва на 2011 рік”.

4. Про встановлення місцевих податків та зборів в м. Ки�
єві.

5. Про дострокове припинення повноважень депутата Ки�
ївської міської ради Баранова�Мохорта С. М.

6. Про порушення клопотання перед Головою Верховної
Ради України про нагородження Почесною грамотою Верхов�
ної Ради України Бондаря Юрія Івановича.

7. Про порушення клопотання перед Головою Верховної
Ради України “ про нагородження Почесною грамотою Вер�
ховної Ради України Борисенка Семена Івановича.

8. Про порушення перед Головою Верховної Ради України
клопотання про нагородження Почесною грамотою Верхов�
ної Ради України Найєр Миколу Югановича.

9. Про порушення перед Головою Верховної Ради України
клопотання про нагородження Почесною грамотою Верхов�
ної Ради України Барановську Галину Антонівну.

10. Про порушення перед Головою Верховної Ради Укра�
їни клопотання про нагородження Почесною грамотою Вер�
ховної Ради України Кравчук Людмилу Василівну.

11. Про порушення перед Головою Верховної Ради Укра�
їни клопотання про нагородження Почесною грамотою Вер�
ховної Ради України Полив’яну Тетяну Михайлівну.

12. Про порушення перед Головою Верховної Ради Укра�
їни клопотання про нагородження Почесною грамотою Вер�
ховної Ради України Рикова Сергія Олександровича.

13. Про порушення перед Головою Верховної Ради Укра�
їни клопотання про нагородження Почесною грамотою Вер�
ховної Ради України Струка Василя Федоровича.

14. Про порушення перед Головою Верховної Ради Укра�
їни клопотання про нагородження Почесною грамотою Вер�
ховної Ради України Савченко Тетяну Семенівну.

15. Про порушення перед Головою Верховної Ради Укра�
їни клопотання про нагородження Почесною грамотою Вер�
ховної Ради України Марчук Олену Миколаївну.

16. Про порушення перед Головою Верховної Ради Укра�
їни клопотання про нагородження Почесною грамотою Вер�
ховної Ради України Ткаченка Олександра Анатолійовича.

17. Про порушення перед Головою Верховної Ради Укра�
їни клопотання про нагородження Почесною грамотою ВР
України Обливача Андрія Анатолійовича.

18. Про внесення змій до рішення Київради від 14.06.2006
№ 15/15 “Про затвердження структури та загальної чисель�
ності секретаріату Київської міської ради”.

19. Про затвердження змін до Міської цільової програми
підготовки та проведення у місті Києві фінальної частини чем�
піонату Європи 2012 року з футболу.

20. Про внесення змін до рішення Київської міської ради
від 28.12.10 № 504/5316 “Про звільнення ВАТ “Домобудів�
ний комбінат� 4” від сплати пені та інфляції по договорах від
23.05.2008 № 290 та 292 на сплату пайової участі (внеску) У
створенні соціальної та інженерно�транспортної інфраструк�
тури м. Києва”.

21. Про реорганізацію Головного управління цінової полі�
тики виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації).

22. Про затвердження Положення про Головне управлін�
ня капітального будівництва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).

23. Про приєднання міста Києва до “Угоди мерів”.
24. Про найменування нової вулиці в Дніпровському райо�

ні міста Києва.
25. Про внесення змін до рішення Київради від 31.03.2011

№ 72/5459 “Про вшанування пам’яті видатного українського
діяча”.

26. Про погодження Київському зоологічному парку за�
гальнодержавного значення користування ділянкою надр, що
містить корисні копалини загальнодержавного значення (під�
земні води), за допомогою двох артезіанських свердловин,
розташованих на його території за адресою: проспект Пере�
моги, 32 Шевченківського району міста Києва.

27. Про затвердження поадресного переліку виконання
робіт із ремонту асфальтового покриття прибудинкових те�
риторій та внутрішньоквартальних проїздів у місті Києві в
2011 році.

28. Про затвердження поадресного переліку виконання
робіт з капітального ремонту будинків житлового фонду міс�
та Києва, в яких заплановано створити об’єднання співвлас�
ників багатоквартирних будинків в 2011 році.

29. Про затвердження поадресного переліку виконання
робіт з капітального ремонту будинків житлово�будівельних
кооперативів та об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків міста Києва в 2011 році.

30. Про створення тимчасової контрольної комісії Київра�
ди з питань перевірки законності видобування корисних ко�
палин, піску на території міста Києва.

31. Про визнання таким, що втратило чинність, рішення
Київської міської ради від 09.03.2006 № 167/3258 “Про за�
твердження порядку розміщення закладів грального бізнесу
у м. Києві”.

32. Про визнання таким, що втратило чинність, рішення
Київської міської ради від 22.08.2007 № 143/1977 “Про забо�
рону несанкціонованого розміщення гральних автоматів, ін�
шого грального обладнання та гральних закладів у м. Києві”.

33. Про внесення змін до рішення Київради від 15.07.2010
№ 1275/4713.

Про створення тимчасової контрольної комісії Київради 
з питань перевірки законності видобування корисних 

копалин, піску на території міста Києва
від 23 червня 2011 року № 269/5656

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 26, статті 48 Закону України “Про місцеве самоврядуван!
ня в Україні”, пунктів 16.9, 16.10, 16.11 статті 16 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рі!
шенням Київської міської ради від 01.07.08 № 8/8, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити тимчасову контрольну комісію Київради з
питань перевірки законності видобування корисних копа�
лин, піску на території міста Києва у складі: 
голова тимчасової контрольної комісії Київради:

— Москаль Денис Денисович, депутат Київської міської ра�
ди; члени тимчасової контрольної комісії:

— Петькун Олег Дмитрович, депутат Київської міської ра�
ди;

— Карпунцов Валерій Віталійович, депутат Київської місь�
кої ради;

— Бригинець Олександр Михайлович, депутат Київської
міської ради;

— Дробот Борис Віталійович, депутат Київської міської
ради;

— Казаков Дмитро Юрійович, депутат Київської міської
ради;

— Гайдук Віталій Михайлович, депутат Київської міської
ради;

— Незнал Олександр Григорович, депутат Київської місь�
кої ради;

— Шпак Ігор В’ячеславович, депутат Київської міської ра�
ди;

— Рєзнікович Михайло Ієрухімович, депутат Київської
міської ради;

— Резніков Олексій Юрійович, депутат Київської міської
ради;

— Грінюк Віктор Ростиславович, депутат Київської місь�
кої ради;

— Ліщенко Олександр Васильович, депутат Київської місь�
кої ради;

— Саврасов Максим Віталійович, депутат Київської місь�
кої ради;

— Славная Ольга Володимирівна, депутат Київської місь�
кої ради.

2. Основними завданнями тимчасової контрольної комі�
сії Київради є перевірка та аналіз законності видобування
корисних копалин, піску, а також надання пропозицій із за�
побігання виникненню ситуацій із незаконним видобуван�
ням піску на території міста Києва.

3. Визначити термін діяльності тимчасової контрольної ко�
місії — шість місяців.

4. Попередній звіт тимчасової контрольної комісії про ви�
конану роботу та пропозиції заслухати на пленарному засі�
данні Київської міської ради не пізніше тримісячного термі�
ну з дня прийняття цього рішення.

5. Матеріально�технічне, інформаційне та організаційне
забезпечення роботи тимчасової контрольної комісії Київра�
ди покласти на секретаріат Київради.

6. Оприлюднити це рішення у газеті Київської міської ра�
ди “Хрещатик”.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань правопорядку, регламен�
ту та депутатської етики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий



34. Про питання впорядкування діяльності суб’єктів гос�
подарювання в галузі зв’язку та інформаційних технологій.

35. Про внесення змін та доповнень до статуту комуналь�
ної корпорації “Київавтодор”, затвердженого рішенням Київ�
ської міської ради від 19.07.2005 № 811/3386 “Про затвер�
дження статуту комунальної корпорації “Київавтодор”.

36. Про передачу Громадській організації “Київський Центр
профорієнтації дітей�інвалідів” у безоплатне користування
(позичку) будинку на вул. Першотравнева, 59, с. Русанів, Бро�
варського р�ну, Київської області.

37. Про передачу до сфери управління прокуратури міста
Києва нежилого будинку № 9, літ. А по вул. Каштанова, який
належить до комунальної власності територіальної громади
м. Києва.

38. Про внесення змін до рішення Київради від 15.07.10
№ 1286/4724.

39. Про затвердження переліку об’єктів комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва, право оренди яких
виборюється на конкурсних засадах. (З проекти)

40. Про розгляд протесту прокуратури міста Києва від
15.04.2011 № 07/1�233�вих�11 на рішення Київради від
28.12.10 № 513/5325 “Про створення тимчасової контроль�
ної комісії Київради щодо управління корпоративними права�
ми територіальної громади міста Києва”.

41. Про внесення змін до рішення Київської міської ради
від 26.04.2007 № 450/1111 “Про комунальне підприємство
виконавчого органу Київради (Київської міської державної ад�
міністрації) “Київкінофільм”.

42. Про надання дозволу на укладання договору оренди
нежилих приміщень у будинку № 44, літ. А на вул. Хрещатик
з Головним управлінням з питань внутрішньої політики та
зв’язків з громадськістю виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації).

43. Про зарахування до комунальної власності територі�
альної громади міста Києва закінченого будівництвом об’єк�
та. (2 проекти)

44. Про передачу релігійній громаді Макаріївської парафії
Української Православної Церкви в Шевченківському районі
м. Києва у безоплатне користування (позичку) споруду церк�
ви св. Макарія па вул. Стара Поляна, 46.

45. Про підпорядкування комунального підприємства “Ав�
тотранспортне підприємство Київської міської ради” Управ�
лінню справами виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації).

46. Про деякі питання діяльності комунальних підприємств,
що належать до комунальної власності територіальної грома�
ди м. Києва.

47. Про реорганізацію комунального закладу “Театрально�
видовищний заклад культури “Вільна сцена”.

48. Про надання дозволів на укладання договорів оренди,
на продовження терміну дії договорів оренди, на укладання
договорів суборенди та внесення змін до рішень Київської
міської ради з питань оренди.

49. Про внесення змін до рішення Київської міської ради
від 27.11.2009 № 732/2801 “Про питання об’єктів права влас�
ності територіальної громади міста Києва”.

50. Про скасування рішення Київської міської ради від
29.11.2005 № 556/3017 “Про покращення умов для відпочин�
ку киян у парку культури і відпочинку “Гідропарк”.

51. Про деякі питання діяльності комунальних підприємств
та установ, що належать до комунальної власності територіаль�
ної громади м. Києва та передаються до сфери управління Со�
лом’янської районної в місті Києві державної адміністрації.

52. Про демонтаж та списання основних засобів, які на�
лежать до комунальної власності територіальної громади міс�
та Києва.

53. Про внесення змін та доповнень до рішення Київської
міської ради від 24.10.2002 № 91�1/251 “Про зарахування до
комунальної власності територіальної громади міста Києва
об’єктів комунального призначення”.

54. Про падання дозволу па укладання договору оренди
нерухомого майна територіальної громади міста Києва та вне�
сення змін до рішень Київської міської ради з питань орен�
ди.

55. Про надання дозволів на продовження договорів орен�
ди, па укладання договорів суборенди та внесення змін до
рішень Київської міської ради з питань оренди.

56. Про питання оренди об’єктів права комунальної влас�
ності територіальної громади м. Києва.

57. Про надання дозволів па укладання договорів оренди
на повий термін та на продовження терміну дії договорів
оренди. 

58. Про перейменування комунального підприємства “Рі�
ко” Шевченківської районної у м. Києві ради.

59. Про падання дозволу па продаж та списання основних
засобів, які належать до комунальної власності територіаль�
ної громади міста Києва.

60. Про прийняття до комунальної власності територіаль�
ної громади міста Києва об’єктів комунального призначення.

61. Про розгляд протесту заступника прокурора міста Ки�
єва на п. 3 групи “Ж” додатку № 1 рішення Київради від
23.03.2000 № 59/780.

62. Про надання згоди на безоплатну передачу цілісного
майнового комплексу історико�архітектуриої пам’ятки�музею
“Київська фортеця”.

63. Про внесення змін до Тимчасового порядку передачі
(надання) земельних ділянок в користування або у власність
у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ра�
ди від 15 липня 2004 року № 457/1867. 

(Доп. Петрук В. І.)
64. Про внесення змін до рішення Київської міської ради

від 16.09.2010 № 34/4846.

65. Про визнання таким, що втратило чинність, рішення
Київської міської ради від 23.12.1999 № 165/667 “Про питан�
ня індивідуального гаражного будівництва на територіях ба�
гатоповерхової житлової забудови в м. Києві” (А 18726).

66. Про скасування рішення Київської міської ради від
24.12.2009 № 935/3004 (Про розірвання договорів оренди
земельних ділянок від 15.04.2005 № 91�6�00434, від
15.04.2005 № 91�6�00435, від 21.04.2005 № 85�6�00192, від
15.04.2005 № 91�6�00433, від 16.09.2004 № 75�6�00134, від
20.01.2005 № 66�6�00226, від 23.09.2003 № 63�6�00071, від
23.09.2004 № 78�6�00217” (А 18729).

67. Про припинення права користування земельною ді�
лянкою (А 18723).

68. Про відмову в поновленні договору оренди земельної
ділянки від 02.11.2004 № 66�6�00199, укладеного між дочір�
нім підприємством “Будівельно�інвестиційна група 2” та Ки�
ївською міською радою (А 18832).

69. Про відмову у наданні дозволу на розроблення доку�
ментації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Манойлу Олександру Івановичу для будівниц�
тва індивідуального гаража у будь�якому районі м. Києва (А
18868).

70. Про передачу земельної ділянки та продаж цієї зе�
мельної ділянки закритому акціонерному товариству “Барві�
нок” для експлуатації та обслуговування адміністративних та
виробничо�складських будівель на вул. Кудрявській, 23 у Шев�
ченківському районі м. Києва (Є 0568).

71. Про продаж земельної ділянки приватному підприєм�
ству “ФІРМА “СОЛО” для експлуатації та обслуговування іс�
нуючих будівель і споруд на вул. Червоноармійській, 4, літ.
А, 6 і бульв. Тараса Шевченка, 3, літ. А’ у Шевченківському
районі м. Києва (Є 0990).

72. Про надання дозволу на опрацювання земельних ді�
лянок щодо можливості продажу земельних ділянок або пра�
ва їх оренди па земельних торгах (Є 1133).

73. Про поновлення товариству з обмеженою відповідаль�
ністю “ФОМАЛЬГАУТ” договору оренди земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування будівель і споруд на вул. Пше�
ничній, 2�а у Святошинському районі м. Києва (А 18514).

74. Про поновлення договору оренди земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю “ДЕЛТІМЕКС Укра�
їна” для експлуатації та обслуговування адміністративного бу�
динку та господарської будівлі у пров. Бехтеревському, 4 літ.
“В” у Шевченківському районі м. Києва (А 15872).

75. Про поновлення договору оренди земельної ділянки
від 11.03.2003 № 72�6�00078 товариству з обмеженою від�
повідальністю “Звездочет�1” для експлуатації та обслугову�
вання торговельного центру на вул. Ушинського, 4 у Соло�
м’янському районі м. Києва (А1 8693).

76. Про поновлення товариству з обмеженою відповідаль�
ністю “Інститут прогресивних стоматологічних технологій”
договору оренди земельної ділянки для експлуатації та об�
слуговування нежитлового будинку (клініки) на вул. Хреща�
тик, 44 літ. “В” у Шевченківському районі м. Києва (А 17215).

77. Про поновлення договору оренди земельної ділянки
відкритому акціонерному товариству “УХЛ�МАШ” для обслу�
говування та експлуатації виробничих споруд товариства
иа вул. Боженка, 66 у Голосіївському районі м. Києва (А
18646).

78. Про поновлення договору оренди земельної ділянки
акціонерному товариству холдинговій компанії “Київміськбуд”
для будівництва житлових будинків з вбудовано�прибудова�
ними приміщеннями для підприємств обслуговування і під�
земною автостоянкою иа вул. Кіото, 5�9 у Деснянському райо�
ні м. Києва (А 16074).

79. Про поновлення громадянину Аткаєву Хусейну Маго�
медовичу договору оренди земельної ділянки для будівниц�
тва, експлуатації і обслуговування жилого будинку, господар�
ських будівель та споруд на вул. Товарній, 23 у Печерському
районі м. Києва (А 13896).

80. Про поновлення та внесення змін акціонерному това�
риству холдинговій компанії “Київміськбуд” договору оренди
земельної ділянки для будівництва житлового будинку з вбу�
довано�прибудованими приміщеннями та підземним паркін�
гом на вул. Осінній, 33 у Святошинському районі м. Києва (А
17818).

81. Про поновлення акціонерному товариству холдинго�
вій компанії “Київміськбуд” договору оренди земельної ділян�
ки для будівництва житлових будинків та об’єктів соціально�
побутового призначення, комплексного благоустрою терито�
рії для суспільних потреб у 2�ому мікрорайоні житлового ма�
сиву Позняки у Дарницькому районі м. Києва та внесення
змін до договору (А 17819).

82. Про внесення змін та поновлення договору оренди зе�
мельних ділянок від 09.11.2004 № 75�6�00148, укладеного між
Київською міською радою та закритим акціонерним товари�
ством “Шляхбудкомплект” для експлуатації та обслуговуван�
ня адміністративно�господарських та складських будівель і
споруд па вул. Святошинській, 34�а у Святошинському райо�
ні м. Києва (А 16485).

83. Про передачу товариству з обмеженою відповідальніс�
тю “Київський домобудівний комбінат № 1” земельної ділян�
ки для будівництва та експлуатації житлових багатоквартир�
них будинків системи СВД з вбудованими та прибудовани�
ми приміщеннями на вул. Клавдіївській, 40 у Святошинсько�
му районі м. Києва. (Д 5561).

84. Про надання Державній митній службі України земель�
ної ділянки для експлуатації та обслуговування адміністра�
тивного будинку на вул. Світлицького, 28�а у Подільському
районі м. Києва (Д 2635).

85. Про надання земельної ділянки Дитячій поліклініці № 5
Шевченківського району м. Києва для експлуатації та обслу�

говування будівлі поліклініки на вул. Салютній, 23�а (корпус
3) у Шевченківському районі м. Києва (Д 2098).

86. Про передачу приватному підприємству “Торговий дім
“Галпідшипник” земельної ділянки для обслуговування та екс�
плуатації будівлі механічного цеху на вул. Фрунзе, 69 (літ.
“Б”) у Подільському районі м. Києва. (А 9323).

87. Про надання Київській міській психоневрологічній лі�
карні № 2 земельної ділянки для експлуатації та обслугову�
вання будівель і споруд лікарні на вул. Раїси Окіпної, 3 у Дніп�
ровському районі м. Києва (А 8394).

88. Про передачу закритому акціонерному товариству “ІНІ�
ЦІАТОР+” земельної ділянки для експлуатації та обслугову�
вання жилого будинку на вул. Саксаганського, 34 у Голосіїв�
ському районі м. Києва (А 7785).

89. Про передачу земельної ділянки товариству з обме�
женою відповідальністю “Науково�виробниче підприємство
“Форум” та суб’єкту підприємницької діяльності — фізичній
особі Прохач Ользі Дмитрівні для експлуатації та обслугову�
вання складських будівель на вул. Машинобудівній, 50 (літ.
“М”, “Н”) у Солом’янському районі м. Києва (А 6628).

90. Про передачу земельних ділянок товариству з обме�
женою відповідальністю Науково�виробничому центру “Євро�
дім” для експлуатації та обслуговування автозаправної стан�
ції на просп. Броварському, 11 у Дніпровському районі м. Ки�
єва (А 15379).

91. Про надання Міністерству внутрішніх справ України зе�
мельної ділянки для експлуатації та обслуговування комплек�
су адміністративних будівель на вул. Бориспільській, 19 у
Дарницькому районі м. Києва (А 16192).

92. Про передачу товариству з обмеженою відповідальніс�
тю Науково�виробничому центру “Євродім” земельних діля�
нок для експлуатації та обслуговування автозаправної стан�
ції на просп. Генерала Ватутіна, 16 у Дніпровському районі
м. Києва (А 15377).

93. Про передачу підприємству з іноземними інвестиціями
“МакДональдз Юкорейн Лтд” земельної ділянки для експлу�
атації та обслуговування ресторану швидкого обслуговуван�
ня на вул. Мельникова, 3 у Шевченківському районі м. Києва
(Д2778).

94. Про передачу відкритому акціонерному товариству
“Укрліфтсервіс” земельної ділянки для експлуатації та обслу�
говування адміністративно�виробничих будівель та споруд на
вул. Каунаській, 13а у Дніпровському районі м. Києва (Д
2904).

95. Про передачу товариству з обмеженою відповідальніс�
тю “ДНІПРОЕКОІНВЕСТ” земельної ділянки для обслугову�
вання адміністративного будинку, складських споруд та служ�
бового гаража на вул. Круглоуніверситетській, 8 у Печерсько�
му районі м. Києва (А 15956).

96. Про передачу акціонерному товариству “ПРЕСТИЖ�
94” та товариству з обмеженою відповідальністю “Все для до�
му” земельної ділянки для експлуатації та обслуговування ад�
міністративно�торговельного комплексу на вул. Індустріаль�
ній, 40�а (літ. “А”) у Солом’янському районі м. Києва (А 8528).

97. Про надання Державному вищому навчальному закла�
ду “Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну” зе�
мельних ділянок для експлуатації та обслуговування навчаль�
ного корпусу та допоміжних будівель і споруд, гуртожитку на
вул. Стадіонній, 2/10 та на вул. Богданівській, 10 у Солом’ян�
ському районі міста Києва (Д 1814).

98. Про передачу земельної ділянки акціонерній енерго�
постачальній компанії “Київенерго” для експлуатації та об�
слуговування нежилої будівлі адміністративного призначення
на вул. Горького, 29 у Голосіївському районі м. Києва (Д 4641).

99. Про надання комунальному підприємству “Фармація”
в постійне користування земельної ділянки для експлуатації
та обслуговування основних, підсобних і допоміжних буді�
вель і споруд аптеки № 99 на вул. Академіка Стражеска, 6а
у Солом’янському районі м. Києва (Д 1846).

100. Про падання комунальному підприємству “Фарма�
ція” земельної ділянки для експлуатації та обслуговування ос�
новних, підсобних і допоміжних будівель і споруд аптечної
бази па вул. Пшеничній, 16 у Святошинському районі м. Ки�
єва (Д 2125).

101. Про передачу товариству з обмеженою відповідаль�
ністю “МАСТЕР�АВІА” земельних ділянок для будівництва, об�
слуговування та експлуатації комплексу будинків і споруд між�
народного аеропорту на вул. Медовій (аеропорт “Київ” Жу�
ляни”) у Солом’янському районі м. Києва.(Д 4786).

102. Про розгляд протесту заступника прокурора міста
Києва від 21.03.2011 № 07/3�150вих�11 на рішення Київської
міської ради від 27.05.2010 № 835/4273 “Про передачу Шев�
ченківській районній у місті Києві раді земельної ділянки для
будівництва житлово�офісного комплексу з об’єктами соці�
ально�побутового призначення та об’єктами торгівлі, дитя�
чим дошкільним закладом та підземним паркінгом (стоян�
кою) на вул. Саратовській, 20 у Шевченківському районі м.
Києва” (А 18817).

103. Про розгляд протесту заступника прокурора міста
Києва від 22.02.2011 № 05/3�70�вих�11 на рішення Київської
міської ради від 29.04.2010 № 757/4195 “Про передачу об�
слуговуючому кооперативу житловому кооперативу “Тарасі�
вець” земельної ділянки для житлової забудови па вул. Ла�
уреатській у Голосіївському районі м. Києва” (А 18786).

104. Про розгляд протесту заступника прокурора міста
Києва від 03.03.2011 № 05/4�87�вих�11 на рішення Київської
міської ради від 27.05.2010 № 913/4351 “Про внесення змін
до договору оренди земельної ділянки від 21.11.2007 № 72�
6�00458, укладеного між Київською міською радою та това�
риством з обмеженою відповідальністю “КИЙІНТЕРБУД” для
будівництва готелю та бізнесцентру на вул. Курській, 1 у Со�
лом’янському районі м. Києва” (в редакції угоди про внесен�

ня змін до договору оренди земельної ділянки від 21.11.2007
№ 72�6�00458, зареєстрованої 01.09.2008 за № 72�6�00534)”)
(А 18784).

105. Про внесення змін до розпорядження Київської місь�
кої державної адміністрації від 06.02.98 № 220 “Про переда�
чу громадянам у приватну власність земельних ділянок для
обслуговування жилих будинків і господарських будівель” (А
18615).

106. Про внесення змін до рішення Київської міської ра�
ди від 18.11.1999 № 97/599 “Про оформлення права корис�
тування земельними ділянками” (А 15953).

107. Про внесення змін до рішення Київської міської ради
від 27.10.2005 № 354/3815 “Про передачу земельних діля�
нок громадянам, членам садового товариства “Блакитна за�
тока” Харківського району м. Києва, для ведення колектив�
ного садівництва і садовому товариству “Блакитна затока”
Харківського району м. Києва земель загального користуван�
ня (дороги, проїзди) в урочищі “Острів Водників” у Голосіїв�
ському районі м. Києва” (А 16625).

108. Про внесення змін до рішення Київської міської ра�
ди від 07.07.2005 № 658/3234 “Про передачу земельної ді�
лянки комунальному підприємству “Дирекція будівництва
шляхово�транспортних споруд м. Києва” для будівництва 1�
ої черги Подільського мостового переходу через р. Дніпро у
м. Києві від вул. Межигірської до Русанівських садів па від�
різку від фарватеру р. Дніпро до Київського річкового порту
у Подільському районі м. Києва” (із змінами, внесеними рі�
шеннями Київської міської ради від 02.04.2009 № 210/1266
та від 29.04.2010 № 660/4098) (А 18722).

109. Про внесення змін до рішень Київської міської ради
(Є 1117).

110. Про внесення змін до рішення Київської міської ра�
ди від 28.12.2004 № 1121/2531 “Про передачу Дарницькій
районній у м. Києві раді земельної ділянки № 11 для будів�
ництва загальноосвітньої школи у 9�му мікрорайоні житло�
вого масиву Позняки у Дарницькому районі м. Києва” (А
18811).

111. Про внесення змін до рішення Київської міської
ради від 01.10.2007 № 379/3213 “Про передачу громадян�
ці Трет’як Ользі Яковлівні у приватну власність земельних
ділянок для ведення індивідуального садівництва на вул.
Луганській, 14 у Солом’янському районі м. Києва” (А
16971).

112. Про внесення змін до пункту 64 рішення Київської
міської ради від 15.07.2004 № 419/1829 “Про надання і ви�
лучення земельних ділянок та припинення права користуван�
ня землею” (А 18639).

113. Про внесення змін до рішення Київської міської ра�
ди від 24.12.2009 № 1350/3419 “Про приватизацію земель�
них ділянок у Дарницькому районі м. Києва для ведення ко�
лективного садівництва” (С 2812).

114. Про внесення змін до пункту 10 рішення Київської
міської ради від 27.05.2004 № 281/1491 “Про надання і ви�
лучення земельних ділянок та припинення права користуван�
ня землею” (А 16194).

115. Про внесення змін до рішення Київської міської ра�
ди від 26.06.2007 № 999/1660 “Про передачу релігійній гро�
маді парафії на честь Святителя Миколая, архієпископа Мір
Лікійського Чудотворця у Деснянському районі Української
Православної Церкви земельної ділянки для будівництва
каплиці та проведення релігійних служінь на вул. Теодора
Драйзера, 2�б (між будівлею ДАІ Деснянського району та
спортивним стадіоном) у Деснянському районі м. Києва” (А
18674).

116. Про внесення змін до рішення Київської міської ра�
ди від 28.12.2006 № 578/635 “Про передачу земельних ді�
лянок державному територіально�галузевому об’єднанню
“Південно�Західна залізниця” для будівництва першої чер�
ги пасажирського вокзального комплексу на станції Дарни�
ця в м. Києві в Дарницькому та Дніпровському районах м.
Києва” (А 18240).

117. Про внесення змін до рішення Київської міської ра�
ди від 28.09.2006 № 84/141 “Про передачу державному те�
риторіально�галузевому об’єднанню “Південно�Західна за�
лізниця” земельної ділянки для будівництва житлового бу�
динку та підземного паркінгу на вул. Привокзальній, 10�а у
Дарницькому районі м. Києва” (А 18239).

118. Про внесення змін до рішення Київської міської ра�
ди від 02.12.2010 № 294/5106 “Про надання загальноосвіт�
ньому закладу І — III ступенів “Ліцей № 100 “Поділ” Поділь�
ського району м. Києва земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування будівель і споруд на вул. Покровській, 4/6 у
Подільському районі м. Києва” (А 18936).

119. Про відміну рішення Київської міської ради від
24.12.2009 № 1245/3314 “Про передачу громадянці Алимо�
вій Валентині Василівні у приватну власність земельної ділян�
ки для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд у пров. Заболотному, 36 у
Голосіївському районі м. Києва” (А 18918).

120. Про відміну рішення Київської міської ради від
24.12.2009 № 1243/3312 “Про передачу громадянину Шпа�
ку Олександру Сергійовичу у приватну власність земельної ді�
лянки для будівництва та обслуговування житлового будин�
ку, господарських будівель і споруд у пров. Заболотному, 28
у Голосіївському районі м. Києва” (А 18927).

121. Про відміну рішення Київської міської ради від
24.12.2009 № 1246/3315 “Про передачу громадянці Шален�
ко Ользі Михайлівні у приватну власність земельної ділянки
для будівництва та обслуговування житлового буднику, гос�
подарських будівель і споруд у пров. Заболотному, 38 у Го�
лосіївському районі м. Києва” (А 18916).

122. Про відміну рішення Київської міської ради від
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24.12.2009 № 1249/3318 “Про передачу громадянину Лейбі�
ну Євгену Львовичу у приватну власність земельної ділянки
для будівництва та обслуговування житлового будинку, гос�
подарських будівель і споруд у пров. Заболотному, 34 у Го�
лосіївському районі м. Києва” (А 18917).

123. Про відміну рішення Київської міської ради від
21.12.2006 № 520/577 “Про продаж земельної ділянки на зе�
мельних торгах суб’єкту підприємницької діяльності для бу�
дівництва, експлуатації та обслуговування закладу торгівлі на
вул. Маршала Тимошенка, 2�4 в Оболонському районі м. Ки�
єва” (Є 1126).

124. 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 м. Києва (2 проекти) (1�А
12230) (2�А 13231). 

125. Про передачу громадянину Пугачу Олегу Миколайо�
вичу у приватну власність земельної ділянки для ведення ін�
дивідуального садівництва у пров. Березневому, 120 у Дар�
ницькому районі м. Києва (А 18550).

126. Про передачу громадянам у приватну власність зе�
мельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслугову�
вання житлових будинків, господарських будівель і споруд у
Голосіївському районі м. Києва (4 проекти) (1�А 4750) (2�А
9718) (3�А 13572) (4�А 12616).

127. Про передачу громадянці Герман Олені Василівні у
приватну власність земельної ділянки для ведення індивіду�
ального садівництва на вул. Залізничній, 34�а у Солом’янсько�
му районі м. Києва (А 8607).

128. Про передачу у приватну власність громадянину Пан�
ченку Петру Тимофійовичу, члену садівничого товариства “Ос�
віта”, земельної ділянки для ведення колективного садівниц�
тва на вул. 4�ій Лінії, діл.79 у Дніпровському районі м. Києва
(А 9302).

129. Про передачу громадянці Подшебякіній Євгенії Во�
лодимирівні у приватну власність земельної ділянки для ве�
дення індивідуального садівництва на вул. Сирецькій, 64 у По�
дільському районі м. Києва (А 11684).

130. Про передачу громадянам у приватну власність зе�
мельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслугову�
вання житлових будинків, господарських будівель і споруд у
Дарницькому районі м. Києва (2 проекти) (1 — А 9692) (2�А
4512).

131. Про приватизацію земельних ділянок для будівниц�
тва і обслуговування жилих будинків, господарських буді�
вель і споруд у Деснянському районі м. Києва (1 проект) (І —
А 18389).

132. Про приватизацію земельної ділянки для ведення
колективного садівництва у садівницькому товаристві “ім.
40�річчя Жовтня” у Святошинському районі м. Києва (А
18433).

133. Про приватизацію земельних ділянок для будівниц�
тва і обслуговування житлових будинків, господарських бу�
дівель і споруд у Дарницькому районі м. Києва (А 18607).

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

135. Про внесення змін до рішення Київради від 25.05.11
№ 234/2621 “Про здійснення в 2011 році зовнішнього запо�
зичення до бюджету міста Києва”.

136. Про звернення до Верховної Ради України щодо розгля�
ду проекту Закону України “Про державний земельний кадастр”.

137. Про внесення змін до рішення Київської міської ради
від 16.12.10. № 352/5164 “Про представництва Київської
міської ради у Всеукраїнській асоціації органів місцевого са�
моврядування “Асоціація міст України”.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про направлення депутатських запитів 
Київському міському голові та посадовим особам

Від 23 червня 2011 року № 358/5745

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 23.06.11, 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 до рішення Київради 
від 23 червня 2011 року № 358/5745

Депутатські запити Київському міському голові та посадовим особам,
внесені депутатами Київради та підтримані на пленарному засіданні

Київради 23.06.11

Автор запит Корот ий зміст запит

Деп татсь а фра ція "УДАР (У раїнсь ий демо ратичний альянс за реформи) Віталія Клич а"

1 Ковален о Анатолій
Андрійович

Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О.П.
Щодо звернення меш анців б дин №21 па в л. Лаврсь ій

2 Нова Наталія Василівна Заст пни місь о о олови - се ретарю Київсь ої місь ої ради Герезі Г.Ф.
Щодо в лючення до поряд денно о наст пно о пленарно о засідання звіт про
діяльність ом нальних підприємств сфери тор івлі

3 Нова Наталія Василівна Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О.П.
Щодо діяльності ом нальних підприємств "Київсь і рин и" та "Домашній
ма азин"

4 Нова Наталія Василівна Голові постійної омісії Київради з питань правопоряд , ре ламент та
деп татсь ої ети и Павли В.А.
Щодо роз ляд протест про рора па рішення Київради від 08.07.10
№ 1148/4586

5 Нова Наталія Василівна Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О.П.
Щодо ви ористання частини вестибюлів №1 та №2 станції метро "Хар івсь а"

6 Нова Наталія Василівна Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О.П.
Щодо ви ористання нежитлової б дівлі на в л. Василь івсь ій, 18-б
Голосіївсь ом районі

7 Нова Наталія Василівна Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О.П.
Щодо ви ористання нежитлової б дівлі на в л. Боричів ті , 20/4 Подільсь ом
районі

8 Нова Наталія Василівна Першом заст пни олови Київсь ої місь ої державної адміністрації
Маз рча О.В.
ІЦодо ремонт асфальтово о по риття

9 Нова Наталія Василівна Заст пни олови Київсь ої місь ої державної адміністрації
П занов О.Г.
Щодо надання остаточної відповіді на деп татсь ий запит від 29.03.11 №29/253-
1900

10 Нова Наталія Василівна Начальни Головно о правління земельних рес рсів ви онавчо о ор ан
Київради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) Петр В.І.
Щодо оформлення р. Майстрен ом А.Т. земельної ділян и для б дівництва
та обсл ов вання житлово о б дин , осподарсь их б дівель і спор д

11 Нова Наталія Василівна Начальни Головно о правління земельних рес рсів ви онавчо о ор ан
Київради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) Петр В.І.
Щодо надання інформації стосовно адастрової справи А 12496

12 Нова Наталія Василівна Начальни Головно о правління земельних рес рсів ви онавчо о
ор ан Київради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) Петр В.І.
Щодо звернення ромадян и Лободи Л.І.

13 Нова Наталія Василівна Начальни Головно о правління земельних рес рсів ви онавчо о
ор ан Київради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) Петр В.І.
Щодо звернення ромадян и Ба ли Н.В.

14 Нова Наталія Василівна Заст пни Генерально о про рора У раїни - про рор міста Києва
Мельни А.С.
Щодо звернення р. Сінь евич О.Л.

15 Нова Наталія Василівна Заст пни Генерально о про рора У раїни - про рор міста Києва
Мельни А.С.
Щодо пор шення чинно о за онодавства У раїни посадовими особами

16 Нова Наталія Василівна Начальни Дніпровсь о о РУ ГУ МВС У раїни в м. Києві пол овни
міліції Чайці В.М.
Щодо ненадання відповіді на деп татсь е звернення від 03.03.11 №29/253-1871

17 Іонова Марія Ми олаївна Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О.П.
Щодо середньої за альноосвітньої ш оли №50 Святошинсь ом районі

18 Іонова Марія Ми олаївна Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О.П.
Щодо нецільово о ви ористання приміщень Оле сандрівсь ої лінічної лі арні

Деп татсь а фра ція "Народна Партія"

19 Пономарен о Валерій
Ми олайович

Заст пни місь о о олови - се ретарю Київради Герезі Г.Ф.
Начальни Головно о правління МНС У раїни в м. Києві Тополов О.С.
Щодо пор шення правил пожежної безпе и та безпечної ева ації випад
надзвичайної сит ації в б дівлі на в л. Хрещати , 36

20 Оврамен о Олена
Ві торівна

Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О.П.
Щодо звернення ветерана ВВВ Філатова Г.М.

21 Оврамен о Олена
Ві торівна

Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О.П.
Щодо надання матеріальної допомо и на лі вання ромадянці Гри орч Т.В.

22 Оврамен о Олена
Ві торівна

Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О.П.
Щодо звернення ерівни а дитячої водноспортивної оздоровчої бази
"Спортивний л б Сер ія Боброви а"

Деп татсь а фра ція "Бло Юлії Тимошен о - "Бать івщина"

23 Бри инець Оле сандр
Михайлович

Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О.П.
Щодо від ли ання апеляційної с ар и па постанов О р жно о
адміністративно о с д м. Києва від 29.10.10 справі №2а-8698/10/2670

24 Бри инець Оле сандр
Михайлович

Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О.П.
Щодо демонтаж тимчасової спор ди, встановленої на зеленій зоні
приб дин ової території на в л. Вербиць о о, 34 Дарниць ом районі

25 Бри инець Оле сандр
Михайлович

Заст пни місь о о олови - се ретарю Київсь ої місь ої ради
Герезі Г.Ф.
Щодо від ли ання апеляційної с ар и на постанов О р жно о
адміністративно о с д м. Києва від 29.10.10 справі №2а-8698/10/2670

26 Мельни Сер ій
Ми олайович

Начальни Головно о правління онтролю за бла о строєм
ви онавчо о ор ан Київради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
Садовом С.М.
ІЦодо встановлення МАФів біля б дин №6 на в л. Ольжича

27 Мельни Сер ій
Ми олайович

Начальни Головно о правління ом нальної власності міста Києва
ви онавчо о ор ан Київради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
Парфенен Д.М.
Щодо приватизації та зміни форми власності б дин №37- на в л. Олени
Телі и Шевчен івсь ом районі

28 Мельни Сер ій
Ми олайович

Начальни Головно о правління містоб д вання, архіте т ри та
дизайн місь о о середовища ви онавчо о ор ан Київради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) Целовальни С.А.
Щодо дозвільної до ментації на встановлення МАФів біля б дин №6 на в л.
Ольжича

29 Мельни Сер ій
Ми олайович

Начальни ом нально о підприємства "Київсь е місь е бюро технічної
інвентаризації та реєстрації права власності на об'є ти нер хомо о
майна" Сенч В.В.
Щодо б дин №37- на в л. Олени Телі и

30 Мельни Сер ій
Ми олайович

Заст пни Генерально о про рора У раїни - про рор міста Києва
Мельни А.О
Щодо розташ вання ральних автоматів б дин №31/1 на в л.
Олени Телі и

31 Мельни Сер ій
Ми олайович

Начальни ГУ МВС У раїни в місті Києві Кри н О.О.
Щодо розташ вання ральних автоматів б дин №31/1 на в л. Олени
Телі и

32 Мельни Сер ій
Ми олайович

Дире тор КП "Житло-сервіс" Мар ща В.М.
Щодо відс тності ом ні ацій новозб дованих б дин ах №10 та №12 на в л.
Червоно вардійсь ій

33 Мельни Сер ій
Ми олайович

Дире тор КП "Житлоінвестб д - УКБ" Непон В.І.
Щодо відс тності ом ні ацій новозб дованих б дин ах №10 та №12 на в л.
Червоно вардійсь ій

34 Мельни Сер ій
Ми олайович

Дире тор КП "Кер юча дире ція" Шел овсь ом В.К.
Щодо звернення ромадян и Г джій С.Г.

35 Меліхова Тетяна Іванівна Заст пни місь о о олови - се ретарю Київсь ої місь ої ради
Герезі Г.Ф. Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О.П.
Щодо створення в м. Києві мережі амб латорій сімейної медицини

36 На мен о Володимир
Михайлович

Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О.П.
Щодо неви онання дор чень олови КМДА

Деп татсь а фра ція "Громадсь ий а тив Києва"

37 Пабат Оле сандр
Ві торович

Київсь ом місь ом олові Черновець ом Л.М.
Щодо б дівництва на в л. Урлівсь ій

38 Пабат Оле сандр
Ві торович

Заст пни місь о о олови -се ретарю Київради Герезі Г.Ф.
Щодо б дівництва на в л. Урлівсь ій

Деп татсь а фра ція "Ініціатива"

39 Саврасов Ма сим
Віталійович

Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О.П.
Щодо надання піль по орендній платі орендарю ом нально о майна ВБО
"Да н Синдром"

Деп татсь а фра ція "Партія ре іонів"

40 Дейне а Володимир
Петрович

Київсь ом місь ом олові Черновець ом Л.М.
Щодо с ас вання рішення Київради від 22.08.07 №190/2024 "Про
передач ТОВ "Ремб дмонтажсервіс" земельної ділян и для б дівництва,
е спл атації та обсл ов вання житлово о б дин з підземним пар ін ом та
вб довано-приб дованими приміщеннями па в л. Воровсь о о, 29
Шевчен івсь ом районі"

Деп татсь а р па "Соціальна справедливість"

41 Шлапа Алла Василівна Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О.П.
Щодо надання адресної матеріальної допомо и малозахищеним верствам
населення

42 Шлапа Алла Василівна Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О.П.
Щодо впровадження системи "Карт а иянина" в місті Києві



Деп татсь а фра ція "Респ блі а Київ"

43 Мос аль Денис Денисович Начальни Головно о правління земельних рес рсів ви онавчо о
ор ан Київради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
Петр В.І.
Щодо поновлення до оворів оренди земельних діляно ТОВ "А ентство
Союздр "

44 Давиден о Оле сій
Володимирович

Дире тор КП УЖГ Дніпровсь о о район
Щодо звернення представни ів ор ан самоор анізації населення
"Комітет мі рорайон "Р санів а"

45 Давиден о Оле сій
Володимирович

Заст пни Генерально о про рора У раїни - про рор міста Києва
Мельни А.С. Начальни Управління державно о архіте т рно-
б дівельно о онтролю Ребиць ом О.О.
Щодо звернення ромадян и Кондратен о Л.М.

Деп татсь а фра ція "Відродження Києва"

46 На м о Ві тор Ми олайович Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О.П.
Щодо автомобільної стоян и на перехресті в л. А.Навої та в л. Ми итен а

47 На м о Ві тор Ми олайович Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О.П.
Щодо ремонтних робіт навчальних за ладах №120 та №234
Дніпровсь ом районі

48 На м о Ві тор Ми олайович Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О.П.
Щодо звернення меш анців б дин ів №2, №4, №19/1 на в л.
Березня івсь ій Дніпровсь ом районі

Деп татсь а фра ція "Сильна У раїна"

49 Парцхаладзе Лев Ревазович Київсь ом місь ом олові Черновець ом Л.М.
Щодо звернення ТОВ "Фінансово-б дівельна омпанія "На ода"
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Заст пни місь о о олови — се ретар Київради Г. Гере а

Про затвердження поадресного переліку виконання робіт
з капітального ремонту будинків житлового фонду міста

Києва, в яких заплановано створити об’єднання 
співвласників багатоквартирних будинків у 2011 році

від 23 червня 2011 року № 266/5653

Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 15 рішення Ки!
ївської міської ради від 30.12.10 № 573/5385 “Про бюджет міста Києва на 201 ] рік” та з метою утриман!
ня житлового фонду міста Києва в належному технічному стані Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити поадресний перелік виконання робіт з ка�
пітального ремонту будинків житлового фонду міста Києва,
в яких заплановано створити об’єднання співвласників ба�
гатоквартирних будинків у 2011 році, згідно з додатком.

2. Головному управлінню житлового господарства вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) спільно з районними в місті Києві дер�
жавними адміністраціями забезпечити виконання робіт з ка�
пітального ремонту, зазначених у пункті 1 цього рішення.

3. Головному управлінню житлового господарства вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) подавати щоквартально постійній ко�
місії Київської міської ради з питань житлово�комунального
господарства та паливно�енергетичного комплексу і постій�
ній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соці�
ально�економічного розвитку звіт про хід виконання робіт,
передбачених цим рішенням.

4. Доручити виконавчому органу Київської міської ра�
ди (Київській міській державній адміністрації), в разі не�
обхідності, здійснювати уточнення щодо поадресного пе�
реліку, обсягів та вартості виконання робіт за погоджен�
ням з постійною комісією Київської міської ради з питань
житлово�комунального господарства та паливно�енерге�
тичного комплексу і постійною комісією Київської міської
ради з питань бюджету та соціально�економічного роз�
витку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київської міської ради з питань житлово�ко�
мунального господарства та паливно�енергетично комплек�
су і постійну комісію Київської міської ради з питань бюдже�
ту та соціально�економічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток 1
до рішення Київради від "23" червня  2011 року № 266/5653

Поадресний перелік виконання робіт з капітального ремонту будинків житлового фонду міста Києва, в яких заплановано створити об'єднання
співвласників багатоквартирних будинків в 2011 році

№ Адреса Орієнтовна вартість Всьо о

Фасад По рівлі Сходові
літини

Вн трішньб дин ові мережі Еле т-
рощитові

Дренажні
мережі

Системи
ППА і ДВ

Інші

Мережі
ГВП, ХВП

Теплові
мережі

Еле тро-
мережі

Дитячі та
спорт.май
данчи и

ліфти

тис. рн. тис. рн. тис. рн. тис. рн. тис. рн. тис. рн. тис. рн. тис. рн тис. рн. тис. рн. тис. рн. тис. рн тис. рн.

Голосіївсь ий район

1 в л. Жилянсь а, 45 25,0 25,0

2 в л. Жилянсь а, 60 20,0 20,0

3 в л. Са са ансь о о, 43 70,0 20,0 10,0 20,0 120,0

4 в л. Горь о о, 106 80,0 50,0 20,0 20,0 30,0 30,0 230,0

5 в л. Горь о о, 152 180,0 50,0 16,0 30,0 276,0

6 в л. Горь о о, 154 180,0 50,0 32,0 30,0 292,0

7 просп. Червонозоряний, 117 200,0 200,0

8 в л. Василь івсь а, 2-А 50,0 30,0 30,0 110,0

9 в л. Василь івсь а, 8 50,0 30,0 30,0 110,0

10 в л. Василь івсь а, 8-А 50,0 50,0

11 в л. Фрометівсь а, 18б 60,0 30,0 20,0 110,0

12 просп. Червонозоряний, 136-а 30,0 20,0 50,0

13 просп. Червонозоряний, 196 50,0 50,0

14 в л. Добрий шлях, 7 80,0 80,0

15 в л. Голосіївсь а, 4 26,0 26,0

16 в л. М.Китаївсь а, 7 30,0 10,0 40,0

17 в л. М.Китаївсь а, 7а 30,0 50,0 10,0 90,0

18 просп. 40-річчя Жовтня, 17Б 70,0 70,0

19 в л. Са са ансь о о, 30в 80,0 20,0 15,0 20,0 135,0

20 в л. Володимирсь а,61/11 50,0 50,0

21 в л. Горь о о, 25 175,0 175,0

22 в л. Горь о о, 16 200,0 200,0

23 в л. Родімцева,9 255,0 30,0 10,0 295,0

24 в л. Ломоносова,75 50,0 80,0 50,0 180,0

25 в л. Потєхіна, 8 180,0 50,0 25,0 23,0 278,0

26 в л. Касіяна, 2А 40,0 20,0 10,0 50,0 120,0

27 в л. Крейсер "Аврора", 1/2 30,0 50,0 80,0

28 в л. Я бовсь о о, 11 150,0 100,0 10,0 260,0

29 в л. Касіяна, 6 30,0 30,0 10,0 50,0 120,0

30 в л. Я бовсь о о, 4 30,0 30,0 60,0

31 в л. Касіяна, 6а 30,0 90,0 10,0 50,0 180,0

32 в л. Заболотно о, 46 50,0 50,0 10,0 110,0

33 в л. Заболотно о, 72 20,0 30,0 50,0

34 в л. Заболотно о, 78 30,0 50,0 80,0

35 в л. Заболотно о, 96 85,0 35,0 30,0 9,0 159,0

36 в л. Заболотно о, 98 85,0 36,0 30,0 9,0 160,0

37 в л. Заболотно о, 126/1 235,0 4,0 239,0

38 в л. Терем івсь а, 2а 80,0 80,0

39 в л. Терем івсь а, 7 40,0 40,0

40 в л. Терем івсь а, 16 400,0 400,0

41 просп. На и, 35 .4 70,0 70,0 140,0

42 просп. На и, 35 .3 70,0 70,0

43 в л. В.Китаївсь а, 53а 100,0 50,0 150,0

44 в л. Наб - Корч ватсь а, 94 180,0 30,0 210,0

45 в л. Наб - Корч ватсь а, 68 50,0 20,0 30,0 100,0

46 в л. Терем івсь а, 2а-2б 100,0 100,0

Всьо о по район : 1030,0 1835,0 1535,0 639,0 230,0 233,0 140,0 26,0 30,0 192,0 100,0 180,0 6170,0

Дарниць ий район

1 в л. Бориспільсь а, 12 92,0 92,0

2 в л. Тростянець а, 47 283,0 283,0

3 Хар івсь е шосе, 49 281,0 281,0

4 в л. Севастопольсь а, 19 100,0 100,0

5 в л. Бориспільсь а, 32-а 77,0 180,0 257,0

6 в л. Бориспільсь а, 32-б 75,0 190,0 265,0

7 в л. Бориспільсь а, 32-в 76,0 180,0 256,0

8 в л. Полісь а, 4 98,0 70,0 168,0

9 в л. Полісь а, 4-а 101,0 75,0 176,0

10 в л. Бориспільсь а, 34 172,0 172,0

11 в л. Бориспільсь а, 12-б 196,0 196,0

12 в л. Санаторна, 18 232,0 232,0

13 Хар івсь е шосе, 61-а 148,0 152,0 300,0
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14 Хар івсь е шосе, 63-а 159,0 168,0 327,0

15 в л. Санаторна, 27 190,0 190,0

16 Хар івсь е шосе, 59 134,0 134,0

17 Хар івсь е шосе, 61 141,0 141,0

18 в л. Ахматової, 9/18 6,0 6,0

19 в л. Ахматової, 11 12,0 102,0 47,0 6,0 167,0

20 в л. Ахматової, 14-Б 12,0 24,0 120,0 19,0 11,0 186,0

21 в л. Ахматової, 15 9,0 40,0 52,0 101,0

22 в л. Бажана, 28 56,0 6,0 62,0

23 в л. Бажана, 32 21,0 97,0 3,0 7,0 128,0

24 в л. Вербиць о о, 9-Г 12,0 8,0 168,0 15,0 149,0 352,0

25 в л. Вербиць о о, 9-Ж 180,0 15,0 195,0

26 в л. Вербиць о о, 19-В 18,0 2,0 20,0

27 в л. Вербиць о о, 26-А 50,0 72,0 15,0 137,0

28 в л. Вербиць о о, 36-А 61,0 69,0 29,0 4,0 163,0

29 в л. Вишня івсь а, 5-А 1,0 1,0 1,0 3,0

30 в л. Горлівсь а, 220 55,0 42,0 97,0

31 просп. Гри орен а, 1 15,0 16,0 41,0 18,0 3,0 93,0

32 просп. Гри орен а, 1-А 14,0 21,0 46,0 45,0 3,0 129,0

33 просп. Гри орен а, 1/7 24,0 21,0 30,0 8,0 2,0 85,0

34 в л. Дра оманова,17 1,0 1,0 21,0 23,0

35 в л. Дра оманова, 20 32,0 1,0 50,0 5,0 88,0

36 в л. Дра оманова, 31 2,0 80,0 6,0 88,0

37 Княжий Затон, 14-Б 12,0 7,0 2,0 21,0

38 Княжий Затон, 14-В 11,0 45,0 10,0 66,0

39 в л. Кронштадтсь а, 6-А 1,0 6,0 5,0 1,0 13,0

40 в л. Миш и, 1/4 19,0 272,0 141,0 40,0 5,0 477,0

41 в л. Миш и, 11 50,0 32,0 3,0 85,0

42 в л. Рев ць о о, 7 12,0 23,0 229,0 29,0 11,0 304,0

43 в л. Рев ць о о, 7-А 8,0 48,0 158,0 2,0 216,0

44 в л. Рев ць о о, 25 6,0 156,0 75,0 237,0

45 в л. Р ден о, 7 9,0 88,0 8,0 105,0

46 в л. Р ден о, 10-А 2,0 46,0 3,0 51,0

47 в л. Р ден о, 10-Б 2,0 48,0 2,0 52,0

48 в л. Срібно ільсь а, 8 10,0 20,0 33,0 63,0

49 в л. Срібно ільсь а, 16 3,0 40,0 14,0 17,0 74,0

50 в л. Тростянець а, 5-Б 109,0 22,0 5,0 136,0

51 в л. Урлівсь а, 14 3,0 18,0 12,0 33,0

52 в л. Урлівсь а, 15 10,0 20,0 30,0

53 в л. Урлівсь а, 17 60,0 11,0 71,0

54 в л. Урлівсь а, 19 59,0 17,0 76,0

55 Хар івсь е шосе, 152 65,0 65,0

56 Хар івсь е шосе, 154 9,0 145,0 154,0

57 Хар івсь е шосе, 160-А 19,0 122,0 226,0 367,0

58 Хар івсь е шосе, 174-А 84,0 143,0 4,0 231,0

Всьо о по район : 976,0 2287,0 3602,0 825,0 320,0 359,0 0,0 0,0 0,0 251,0 0,0 0,0 8620,0

Деснянсь ий район

1 в л. Братиславсь а, 8 180,0 180,0

2 в л. Братиславсь а, 10 228,5 228,5

3 в л. Братиславсь а, 14 6,0 6,0

4 в л. Братиславсь а, 18А 20,0 20,0

5 в л. Братиславсь а, 18Б 70,0 70,0

6 в л. Братиславсь а, 20 А 120,0 120,0

7 в л. Кіото, 3 80,0 91,0 171,0

8 в л. Кіото, 9 1,5 1,5

9 в л. Матею а, 7 49,9 49,9

10 в л. Матею а, 13 56,7 56,7

11 в л. Мілютен а, 3 21,8 21,8

12 в л. Мілютен а, 7-а 600,0 600,0

13 в л. Мілютен а, 5А 0,0

14 в л. Мілютен а, 11А 149,7 149,7

15 в л. Мілютен а, 11-б 500,0 500,0

16 в л. Мілютен а, 18 1,5 1,5

17 в л. Ш. Алейхема, 6 0,0

18 в л. Ш. Алейхема, 8-а 600,0 600,0

19 в л. Ш. Алейхема, 26/23 70,0 70,0

20 просп. Лісовий, 3 199,6 199,6

21 просп. Лісовий, 5 199,6 199,6

22 просп. Лісовий, 7 50,0 50,0

23 просп. Лісовий, 11 3,0 3,0

24 в л. Ш. Алейхема, 1 3,0 20,0 23,0
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25 в л. К рчатова, 4 20,0 20,0

26 в л. К рчатова, 6 6,8 6,8

27 в л. К рчатова, 8 2,4 2,4

28 в л. Братиславсь а, 38 15,3 15,3

29 в л. Братиславсь а, 40 5,1 5,1

30 в л. Братиславсь а, 42 5,1 5,1

31 в л. Братиславсь а, 42А 6,7 6,7

32 в л. Братиславсь а, 44/2 1,5 1,5

33 в л. Мілютен а, 17А 1,5 1,5

34 в л. Ш.Алейхема, 1 1,5 1,5

35 в л. Ж ова, 35/24 80,0 102,8 3,6 186,4

36 в л. Мілютен а, 30/12 20,0 20,0

37 в л. Мілютен а, 40/16 6,6 6,6

38 в л. К рчатова, 17 1,5 1,5

39 в л. К рчатова, 20 145,0 145,0

40 в л. К рчатова, 23 7,9 7,9

41 в л. Ш.Алейхема, 17А 2,4 2,4

42 в л. Ш.Алейхема, 7/20 3,1 3,1

43 просп. Лісовий, 22 7,8 7,8

44 в л. Ж ова, 51 3,4 3,4

45 в л. Вол ова, 14 136,2 136,2

46 в л. Вол ова, 18 134,8 134,8

47 в л. Вол ова, 20-а 156,0 156,0

48 в л. Ж ова, 24 6,5 6,5

49 в л. Ж ова, 28 6,5 6,5

50 в л. Ж ова, 30 20,0 20,0

51 просп. Лісовий, 17-б 87,5 87,5

52 просп. Лісовий, 17 66,0 21,8 87,8

53 просп. Лісовий, 19 49,9 49,9

54 просп. Лісовий, 21 1,5 71,7 73,2

55 просп. Лісовий, 25а 108,1 108,1

56 просп. Лісовий, 31 3,3 3,3

57 просп. Лісовий, 41 1,5 1,5

58 просп. Лісовий, 43 1,5 1,5

59 в л. Мілютен а, 44Б 1,5 1,5

60 в л. Драйзера, 4А 13,8 13,8

61 просп. Мая овсь о о, 20В 7,4 7,4

62 в л. За ревсь о о, 31 3,4 3,4

63 в л. За ревсь о о, 31Б 1,7 1,7

64 в л. За ревсь о о, 31В 3,5 3,5

65 в л. За ревсь о о, 35 6,5 6,5

66 в л. Бальза а, 48А 1,5 1,5

67 в л. Бальза а, 52А 1,5 20,0 21,5

68 в л. Беретті, 5 1,5 1,5

69 в л. Беретті, 6 10,9 20,0 30,9

70 в л. Беретті, 8 73,4 73,4

71 в л. Беретті, 14А 6,2 6,2

72 просп. Мая овс о о, 53 1,5 1,5

73 просп. Мая овс о о, 55 15,4 15,4

74 просп. Мая овс о о, 61 10,5 10,5

75 просп. Мая овс о о, 41/1 6,5 6,5

76 в л. Драйзера, 18 3,2 3,2

77 в л. Драйзера, 20 1,5 1,5

78 в л. Драйзера, 30 8,0 8,0

79 просп. Мая овсь о о, 2/1 80,0 80,0

80 просп. Мая овсь о о, 4А 2,6 2,6

81 просп. Мая овсь о о, 8А 2,6 2,6

82 просп. Мая овсь о о, 12В 1,5 1,5

83 просп. Мая овсь о о, 14/13 5,1 5,1

84 в л. За ревсь о о, 45А 3,0 3,0

85 в л. За ревсь о о, 49/1 3,0 3,0

86 в л. Саб рова, 5 1,5 1,5

87 просп. Мая овсь о о, 36/7 4,0 4,0

88 в л. Каштанова, 1/9 20,0 20,0

89 в л. Каштанова, 4 20,0 20,0

90 в л. Каштанова, 8А 8,0 8,0

91 в л. Каштанова, 14 202,0 202,0

92 в л. Бальза а, 8 92,0 92,0

93 в л. Бальза а, 8А 92,0 92,0

94 в л. Бальза а, 8Б 95,0 95,0

95 просп. Мая овсь о о, 11Б 7,4 7,4



96 в л. Висоць о о, 6Б 85,0 85,0

97 в л. Висоць о о, 6 6,5 6,5

98 в л. Би ова, 3 52,0 52,0

99 в л. Би ова, 5 85,0 85,0

100 в л. Би ова, 6 115,0 115,0

101 в л. За ревсь о о, 65 6,5 6,5

102 в л. Дань евича, 1/79 8,4 8,4

103 б льв. Ви рівсь ий, 3 153,0 153,0

104 б льв. Ви рівсь ий, 6 258,0 258,0

105 просп. Мая овсь о о, 63А 5,8 5,8

106 просп. Мая овсь о о, 81/1 0,0

107 просп. Мая овсь о о, 81Б 5,4 5,4

108 просп. Мая овсь о о, 79А 20,0 20,0

109 в л. Саб рова, 16 5,2 5,2

110 в л. Бальза а, 54А 3,3 3,3

111 в л. Бальза а, 68 3,6 3,6

112 в л. Бальза а, 70 4,8 4,8

113 в л. Милославсь а, 5 20,0 20,0

114 просп. Мая овсь о о, 72Б 16,6 16,6

115 в л. Цвєтаєвої, 8 424,7 424,7

116 в л. Бальза а, 88А 90,0 90,0

117 в л. Бальза а, 92 274,6 1,5 19,9 296,0

118 в л. Бальза а, 92А 235,6 235,6

119 в л. Милославсь а, 21А 175,2 175,2

120 в л. Милославсь а, 23 95,0 12,6 20,0 127,6

121 в л. Милославсь а, 25 4,4 4,4

122 просп. Мая овсь о о, 93Б 104,1 104,1

123 просп. Мая овсь о о, 95Б 82,3 82,3

124 в л. Цветаєвої, 12 294,3 6,5 300,8

125 в л. Бальза а, 55 10,8 10,8

126 в л. Бальза а, 61 200,0 10,5 20,0 230,5

127 в л. Бальза а, 63 107,2 8,5 115,7

128 в л. Бальза а, 65 80,0 80,0

129 в л. Лис івсь а, 5 126,0 13,0 139,0

130 в л. Лис івсь а, 5А 195,0 195,0

131 в л. Градинсь а, 14 8,5 8,5

132 в л. Бальза а, 83/2 215,0 215,0

133 в л. Лис івсь а, 30 20,0 20,0

134 в л. Радистів, 48 55,0 55,0

135 в л. Радистів, 60 42,0 42,0

Всьо о по район 1875,0 4252,0 0,0 1207,5 108,1 0,0 0,0 0,0 0,0 803,5 299,9 764,0 9310,0

Дніпровсь ий район

1 в л. Новаторів, 22-а 949,6 50,0 169,5 1169,1

2 в л. Новаторів, 22-б 949,6 50,0 169,5 1169,1

3 в л. Новаторів, 22-в 949,6 50,0 169,5 1169,1

4 просп. Тичини, 6 171,2 889,0 216,2 266,0 1542,4

5 в л. Малиш а, 13-а 259,5 139,2 254,9 278,2 160,1 1091,9

6 в л. Райд жна, 57 231,0 89,0 276,0 596,0

7 в л. Космічна, 5 470,2 316,7 245,0 287,1 65,0 1384,0

8 в л. Р. О іпної, 5 358,7 204,0 282,0 82,0 157,7 1084,4

9 в л. Б дівельни ів, 8 394,0 394,0

Всьо о по район 4168,2 1464,1 2455,4 863,5 0,0 648,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9600,0

Оболонсь ий район

1 в л. Бо атирсь а, 18 90,0 90,0

2 в л. Г.Дніпра, 3 90,0 90,0

3 в л. Г.Дніпра, 20а 295,0 295,0

4 в л. Г.Дніпра, 22-А 90,0 90,0

5 в л. Г.Дніпра, 34а 90,0 90,0

6 в л. Г.Дніпра, 36б 295,0 295,0

7 в л. Г.Дніпра, 40-А 80,0 80,0

8 в л. Г.Дніпра, 57 275,0 275,0

9 просп. Оболонсь ий, 34 77,0 77,0

10 просп. Оболонсь ий, 37 186,0 186,0

11 в л.Північна, 10 95,0 95,0

12 в л. Прирічна, 29 295,0 295,0

13 в л. Озерна, 30/51 150,0 145,0 295,0

14 просп. Г.Сталін рада, 35 48,0 48,0

15 просп. Г.Сталін рада, 42 200,0 200,0

16 просп. Г.Сталін рада, 50 116,0 116,0

17 просп. Г.Сталін рада, 51 48,0 48,0

18 просп. Г.Сталін рада, 63а 45,0 45,0
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19 в л. Тимошен а, 33/35 120,0 170,0 290,0

20 в л. Мате Зал и, 8-а 100,0 100,0

21 в л. Г.Сталін рада, 13-а 100,0 100,0

22 просп. Г.Сталін рада, 17-А 100,0 100,0

23 в л. Малиновсь о о, 13-Б 100,0 100,0

24 в л. Малиновсь о о, 28 218,0 218,0

25 в л. Малиновсь о о, 28а 112,0 112,0

26 просп. Оболонсь ий, 22 93,0 93,0

27 в л. Бо атирсь а, 2 170,0 170,0

28 в л. Л.Гавро, 4-Б 150,0 150,0

29 в л. Л.Гавро, 8 150,0 150,0

30 просп. Г.Сталін рада, 9 250,0 250,0

31 просп. Г.Сталін рада, 15-А 250,0 250,0

32 в л. Малиновсь о о, 13-А 200,0 200,0

33 в л. Тимошен а, 7 290,0 290,0

34 просп. Оболонсь ий, 16 250,0 250,0

35 в л. Мате Зал и, 2/12 120,0 120,0

36 в л. Автозаводсь а, 7а 40,0 180,0 220,0

37 в л. Автозаводсь а, 7б 45,0 45,0

38 в л. Автозаводсь а, 39 40,0 40,0

39 в л. Автозаводсь а, 41 70,0 70,0

40 в л. Виш ородсь а, 26/2 68,0 68,0

41 в л. Кондратю а, 4 215,0 215,0

42 просп. Мінсь ий, 10 120,0 120,0

43 просп. Мінсь ий, 10а 120,0 120,0

44 в л. Полярна, 6 50,0 50,0

45 в л. Полярна, 6в 50,0 50,0

46 в л. Полярна, 8 50,0 50,0

47 в л. Попова, 11 200,0 200,0

48 пров. Попова, 5 201,0 201,0

49 просп. Ро оссовсь о о, 2б 259,0 259,0

50 в л. Автозаводсь а, 25 133,0 133,0

51 в л. Автозаводсь а, 27 133,0 133,0

52 просп. Ро оссовсь о о, 2 120,0 39,0 120,0 279,0

53 просп. Ро оссовсь о о, 3-в 104,0 104,0

54 просп. Ро оссовсь о о, 10 130,0 130,0

55 просп. Ро оссовсь о о, 10-а 65,0 65,0

56 в л. Дніпроводсь а, 2 49,0 40,0 121,0 60,0 20,0 290,0

57 в л. Дніпроводсь а, 6 49,0 40,0 121,0 60,0 20,0 290,0

58 в л. Гамарни а, 51-А 20,0 30,0 50,0

59 в л. Гамарни а, 53 20,0 10,0 30,0

60 в л. Лісна, 60-А 50,0 30,0 50,0 30,0 160,0

61 в л. Нові ова-Прибоя, 9 15,0 15,0

Всьо о по район : 463,0 2225,0 440,0 4910,0 737,0 60,0 40,0 0,0 120,0 15,0 30,0 0,0 9040,0

Печерсь ий район

1 в л. М.Зань овець ої, 6 290,0 290,0

2 в л. Лютерансь а, 4 120,0 80,0 200,0

3 в л. Кр ло ніверситетсь а, 2/1 80,0 80,0

4 в л. Кр ло ніверситетсь а, 7а 68,0 68,0

5 в л. Хрещати , 25 100,0 100,0

6 в л. Червоноармійсь а, 43/16 85,0 85,0

7 в л. Са са ансь о о, 12-Б 67,0 67,0

8 в л. К.Бiло р, 10/15 42,0 78,0 120,0

9 в л. Дра омирова, 4 130,0 130,0

10 в л. Мос овсь а, 37/2 53,0 53,0

11 в л. П.Мирно о, 5 64,0 131,0 86,0 125,0 406,0

12 в л. Звіринець а, 61 247,0 247,0

13 в л. Кі відзе, 25 78,0 78,0

14 в л. Кі відзе, 29 117,0 117,0

15 в л. Пiдвисоць о о, 19 50,0 50,0

16 б льв. Др жби народів, 19А 110,0 110,0

17 в л. Підвисоць о о, 18 162,0 162,0

18 в л. Підвисоць о о, 20 23,0 23,0

19 в л. Старонаводниць а, 8 35,0 125,0 160,0

20 в л. Старонаводниць а, 8-б 31,0 31,0

21 б льв. Др жби народів, 20 100,0 123,0 223,0

22 в л. Чесь а, 9 80,0 80,0

23 б льв. М.Приймачен о, 6 142,0 142,0

24 б льв. М.Приймачен о, 6 А 132,0 132,0

25 б льв. М.Приймачен о, 7 177,0 177,0

26 б льв. М.Приймачен о, 8 Б 132,0 132,0



27 в л. Предславинсь а, 38 60,0 60,0

28 в л. Анрі Барбюса, 22/26 68,0 91,0 20,0 179,0

29 в л. Червоноармійсь а, 145 80,0 80,0

30 пров. Арсенальний,5 85,0 85,0

31 в л. Мос овсь а, 29-В 120,0 48,0 168,0

32 в л. С ворова, 14/12 170,0 170,0

33 в л. І.Мазепи, 11-А 190,0 45,0 235,0

34 в л. Кловсь ий звіз, 14-Б 100,0 100,0

35 пров. Інженерний, 4 80,0 80,0

36 в л. І.Мазепи, 3-А 50,0 50,0

37 в л. Басейна, 19-Б 81,9 81,9

38 в л. Ш.Р ставелі, 33-А 92,8 92,8

39 в л. Лютерансь а, 15 46,7 46,7

40 в л. Басейна, 23 178,6 178,6

Всьо о по район : 1444,0 1189,7 690,7 763,0 250,0 91,0 20,0 0,0 0,0 621,6 0,0 0,0 5070,0

Подільсь ий район

1 Наб.-Хрещатиць а, 7Б 15,0 15,0

2 Наб.-Хрещатиць а, 7В 15,0 15,0

3 в л. Межи ірсь а, 59 40,0 40,0

4 в л. Межи ірсь а, 63 85,0 85,0

5 в л. Спась а, 9 176,4 30,0 206,4

6 в л. Юр івсь а, 2-6/32 105,0 105,0

7 в л. Межи ірсь а, 37 72,6 72,6

8 в л. Межи ірсь а, 32-А 122,4 122,4

9 в л. Межи ірсь а, 50 78,4 78,4

10 в л. Ще авиць а, 36 119,1 53,5 26,7 199,3

11 в л. Еле три ів, 28-Б 100,0 80,6 70,0 40,0 290,6

12 в л. Фр нзе, 111 78,3 78,3

13 в л. Фр нзе, 124 210,0 210,0

14 в л. Фр нзе, 115/1 246,1 246,1

15 в л. Іжа евича, 4 122,4 122,4

16 просп. Правди, 62 А 106,1 160,0 266,1

17 в л. Червонопільсь а, 3а 100,0 47,3 147,3

18 в л. Вітряні Гори, 21/7 100,0 100,0

19 в л. Вітряні Гори, 3 30,0 80,0 110,0

20 в л. Галиць а, 7 75,0 75,0

21 в л. Галиць а, 9 170,0 170,0

22 в л. Галиць а, 11 170,0 170,0

23 в л. Червонопільсь а, 1-Б 75,0 75,0

24 в л. Червонопільсь а, 2-А 125,0 5,0 15,0 145,0

25 в л. Червонопільсь а, 2-Б 5,0 16,0 21,0

26 в л. Мостиць а, 10 50,0 50,0

27 в л. Виш ородсь а, 33 203,0 203,0

28 в л. Сирець а, 32/2 102,0 102,0

29 в л. Світлиць о о, 28 100,0 100,0

30 в л. Світлиць о о, 30/20Б 80,0 200,0 280,0

31 просп. Свободи, 28Б 170,0 170,0

32 просп. Свободи, 38 120,0 120,0

33 просп. Правди, 88 186,0 77,1 263,1

34 просп. Правди, 96-А 86,0 86,0

35 просп. Гон адзе, 20-В 27,6 27,6

36 просп. Правди, 70-А 66,2 66,2

37 в л. Пори а, 12 76,1 100,0 176,1

38 в л. М. Греч а, 6 68,0 59,0 127,0

39 в л. М. Греч а, 11 А 180,0 63,2 243,2

40 в л. Мостиць а, 26 130,0 130,0

41 просп. Свободи, 2-В 42,0 42,0

42 в л. По ровсь а, 9-Б 60,0 60,0

43 в л. Оболонсь а, 7 93,0 93,0

44 в л. Новомостиць а, 8 75,0 75,0

Всьо о по район : 605,0 3303,5 425,6 683,8 66,7 0,0 262,4 0,0 160,0 73,0 0,0 0,0 5580,0

Святошинсь ий район

1 б льв. Кольцова, 15а 230,5 230,5

2 б льв. Кольцова, 7 79,0 79,0

3 в л. Б л а ова, 16 22,3 22,3

4 в л. Б л а ова, 5а 33,9 33,9

5 в л. Верховинна, 85 205,5 205,5

6 в л.Г.Юри, 1/11 244,7 244,7

7 в л.Г.Юри, 9б 207,0 207,0

8 в л. Доброхотова, 9 26,9 26,9

9 в л. Доброхотова, 11а 23,0 23,0
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10 пров. Приладний, 8 18,5 18,5

11 в л. Жмеринсь а, 22а 196,7 196,7

12 в л. Жол дєва, 1б 57,1 57,1

13 в л. Зодчих, 72 249,0 249,0

14 в л. Зодчих, 74 249,0 249,0

15 просп. Корольова, 12л 65,4 65,4

16 в л. Котельни ова, 19 73,4 73,4

17 в л. Котельни ова, 21 73,0 73,0

18 в л. Львівсь а, 1 225,0 225,0

19 в л. На мова, 23а 245,5 245,5

20 в л. На мова, 37б 394,5 394,5

21 в л. Потапова, 4 34,4 34,4

22 в л. С.Сосніних, 12а 54,4 54,4

23 в л. Сємаш а, 10 119,2 213,7 332,9

24 в л. Сємаш а, 8 36,5 36,5

25 в л. Симирен а, 1в 24,6 49,9 74,5

26 в л. Симирен а, 2б 63,4 63,4

27 в л. Симирен а, 2в 62,7 62,7

28 в л. Симирен а, 2/19 485,2 485,2

29 в л. Симирен а, 22 235,4 235,4

30 в л. Симирен а, 27 20,3 20,3

31 в л. Симирен а, 5 500,0 500,0

32 в л. В. Ст са, 28 254,7 254,7

33 в л. В. Ст са, 9 190,4 190,4

34 в л. Т полєва, 11в 170,0 170,0

35 в л. Т полєва, 7 309,5 309,5

36 в л. Уборевича, 21 160,0 160,0

37 в л. Уборевича, 7а 66,2 66,2

38 в л. Чорнобильсь а, 24/26 323,7 323,7

39 в л. Чорнобильсь а, 9 138,7 138,7

40 пров. Святошинсь ий, 2 179,4 179,4

41 в л. Корольова, 12 20,0 20,0

42 просп. Перемо и, 114/2 254,6 254,6

43 просп. Перемо и, 148/1 218,9 218,9

44 просп. Перемо и, 73/1 654,5 654,5

45 в л. Корольова, 11/1 429,0 429,0

46 б льв.Кольцова, 18а 54,8 54,8

47 в л. Корольова, 10 76,0 76,0

Всьо о по район 844,6 3737,3 1112,5 1631,5 780,4 213,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8320,0

Солом'янсь ий район

1 просп. Відрадний, 89 70,0 50,0 25,0 145,0

2 просп. Відрадний, 38а 40,0 40,0

3 в л. Уриць о о, 13 120,0 250,0 50,0 420,0

4 просп. Червонозоряний, 76/15 60,0 50,0 110,0

5 в л. Красі ова, 2 60,0 20,0 30,0 110,0

6 в л. Красі ова, 4 60,0 20,0 30,0 110,0

7 в л. Красі ова, 6 60,0 60,0 60,0 180,0

8 в л. Виборзь а, 41/23 600,0 300,0 150,0 300,0 1350,0

9 в л. Гетьмана, 42 600,0 300,0 150,0 300,0 1350,0

10 в л. Гетьмана, 30 200,0 60,0 160,0 420,0

11 в л. Ян еля, 2 300,0 150,0 90,0 100,0 640,0

12 просп. Перемо и, 39 1500,0 300,0 500,0 240,0 2540,0

13 пров. Ковальсь ий, 11а 300,0 250,0 45,0 350,0 945,0

Всьо о по район 3810,0 1680,0 975,0 1605,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 240,0 8360,0

Шевчен івсь ий район

1 в л. Мельни ова, 75 228,2 228,2

2 в л. Салютна, 42/46 80,0 80,0

3 в л. Ба ов тівсь а, 3/15Б 34,5 34,5

4 в л. Щ сєва, 34/1 120,0 120,0

5 в л. О.Телі и, 25Б 100,0 100,0

6 в л. Ризь а, 18 60,0 60,0

7 в л. Печенізь а, 34 72,0 72,0

8 в л. Рейтарсь а, 35А, 35Б 52,4 52,4

9 в л. Ярославів Вал, 19 48,7 48,7

10 в л. Щ сєва, 12 110,0 110,0

11 в л. С.Хохлових, 1 51,0 51,0

12 в л. Л 'янівсь а, 63 12,6 12,6

13 в л. Ба ов тівсь а, 8, 10 40,0 40,0

14 в л. Ольжича, 21 80,0 80,0

15 в л. Щерба ова, 53 75,9 75,9

16 в л. В.Пі а, 10 100,4 100,4
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17 в л. Щерба ова, 60Б 200,5 200,5

18 в л. Щерба ова, 46 5,0 5,0

19 в л. Печенізь а, 1/17 180,0 180,0

20 в л. Мельни ова, 63 70,0 70,0

21 в л. Комінтерн , 22 70,0 70,0

22 в л. Орловсь а, 4-6/2 100,0 100,0

23 в л. Ново раїнсь а, 5 80,0 80,0

24 в л. Ла ерна, 40 130,0 130,0

25 в л. Саратовсь а, 10 140,0 140,0

26 пров. Артилерійсь ий, 3 120,0 120,0

27 в л. В.Пі а, 12 130,0 130,0

28 просп. Перемо и, 68А 130,0 130,0

29 в л. Щ сєва, 27/4 95,0 95,0

30 пров. Ба мансь ий, 8 110,0 110,0

31 в л. М ромсь а, 17/20 87,0 87,0

32 в л. Усс рійсь а, 11 110,0 110,0

33 в л. Дмитрівсь а, 35А 110,0 110,0

34 в л. Дмитрівсь а, 9/11 110,0 110,0

35 в л. Коперни а, 14 100,0 100,0

36 в л. Коперни а, 17 110,0 110,0

37 в л. П ачова, 11/15 90,0 90,0

38 в л. Ба ов тівсь а, 28 90,0 90,0

39 в л. Овр ць а, 28 130,0 130,0

40 в л. П ш інсь а, 9А 120,0 120,0

41 пров. Політехнічний, 1/33 85,0 50,0 135,0

42 в л. Глібова, 7 110,0 110,0

43 в л. Баб ш іна, 29 100,0 100,0

44 в л. Баб ш іна, 23 50,0 50,0

45 в л. Глібова, 14 80,0 80,0

46 в л. Телі и, 17Б 120,0 120,0

47 просп. Перемо и, 60 335,0 335,0

48 в л. Білор сь а, 32 50,0 50,0

49 в л. Мельни ова, 5 297,0 297,0

50 в л. Мельни ова, 7 297,0 297,0

51 в л. Мельни ова, 9 297,0 297,0

52 в л. Де тярівсь а, 15 140,0 140,0

53 в л. Я іра, 19А 170,0 170,0

54 в л. Я іра, 20А 90,0 90,0

55 в л. Д.Запольсь о о, 4А 130,0 100,8 230,8

56 в л. Д.Запольсь о о, 6 180,0 180,0

57 в л. Д.Запольсь о о, 10 100,0 100,0

58 в л. С.Хохлових, 6Б 40,0 40,0

59 в л. Молдавсь а, 5 60,0 60,0

60 в л. Де тярівсь а, 30В 120,0 120,0

61 в л. Малопідвальна, 4 110,0 110,0

62 в л. Борща івсь а, 6 50,0 50,0

63 в л. Половець а, 7/13 10,0 10,0

64 в л. Половець а, 12/42 5,0 5,0

65 в л. Половець а, 14 15,0 15,0

66 в л. Половець а, 16А 10,0 10,0

67 в л. Половець а, 16Б 5,0 5,0

68 в л. Де тярівсь а, 11 80,0 80,0

69 в л. Де тярівсь а, 9 130,0 130,0

70 в л. Де тярівсь а, 60А 70,0 70,0

71 в л. Дмитрівсь а, 1 75,0 75,0

72 в л. Дмитрівсь а, 19Б 50,0 50,0

73 в л. Дмитрівсь а, 3/7 65,0 65,0

74 в л. Дмитрівсь а, 45 90,0 90,0

75 в л. Ба инсь а, 26 40,0 40,0

76 в л. Ба инсь а, 30 80,0 80,0

77 в л. Ба инсь а, 37 60,0 60,0

78 в л. Ба инсь а, 37 А 60,0 60,0

79 в л. Ба инсь а, 37 Б 100,0 100,0

80 в л. М.Берлинсь о о, 23/8 100,0 100,0

81 в л. М.Берлинсь о о, 27/9 20,0 20,0

82 в л. Ярославів вал, 21Е 5,0 5,0

83 в л. Я іра, 14 5,0 5,0

84 в л. Щ сєва, 3 5,0 5,0

85 в л. Щ сєва, 15 5,0 5,0

86 в л. Шамрила, 5А 20,0 20,0

87 в л. Шамрила, 14 100,0 100,0

88 просп. Перемо и, 66 50,0 50,0

89 в л. Костьольна, 6 50,0 50,0

90 пров. Чеховсь ий, 11 5,0 5,0 0,0 0,0 10,0

91 в л. Б.Хмельниць о о, 78 100,0 100,0

Всьо о по район : 2569,2 4694,9 250,0 471,4 0,0 0,0 150,0 34,5 0,0 290,0 0,0 0,0 8460,0

Всьо о по міст : 17785,0 26668,6 11486,2 13599,7 2492,2 1655,5 612,4 60,5 310,0 2246,1 429,9 1184,0 78530,0

Заст пни місь о о олови - се ретар Київради Г.Гере а
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Про затвердження поадресного переліку виконання робіт
з капітального ремонту будинків житлово�будівельних

кооперативів та об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків міста Києва у 2011 році

Рішення Київської міської ради № 268/5655 від 23 червня 2011 року

Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 15 рішення Ки�
ївської міської ради від 30.12.10 № 573/5385 “Про бюджет міста Києва на 2011 рік” та з метою утриман�
ня житлового фонду міста Києва в належному технічному стані, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити поадресний перелік виконання робіт з ка�
пітального ремонту будинків житлово�будівельних коопера�
тивів та об’єднань співвласників багатоквартирних будин�
ків міста Києва в 2011 році згідно з додатком.

2. Головному управлінню житлового господарства вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) спільно з районними в місті Києві дер�
жавними адміністраціями забезпечити виконання робіт з ка�
пітального ремонту, зазначених у пункті 1 цього рішення.

3. Головному управлінню житлового господарства вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) подавати щоквартально постійній ко�
місії Київської міської ради з питань житлово�комунального
господарства та паливно�енергетичного комплексу і постій�
ній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соці�
ально�економічного розвитку звіт про хід виконання робіт,
передбачених цим рішенням.

4. Доручити виконавчому органу Київської міської ра�
ди (Київській міській державній адміністрації), в разі не�
обхідності, здійснювати уточнення щодо поадресного пе�
реліку, обсягів та вартості виконання робіт за погоджен�
ням з постійною комісією Київської міської ради з питань
житлово�комунального господарства та паливно�енерге�
тичного комплексу і постійною комісією Київської міської
ради з питань бюджету та соціально�економічного роз�
витку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київської міської ради з питань житлово�ко�
мунального господарства та паливно�енергетичного ком�
плексу і постійну комісію Київської міської ради з питань
бюджету та соціально�економічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток 1 
до рішення Київради від 23 червня  2011 р. № 268/5655

Поадресний перелік виконання робіт з капітального ремонту   будинків
житлово�будівельних кооперативів та об'єднань співвласників

багатоквартирних будинків міста Києва в 2011 році

13 в л. Вербиць о о, 14 ЖБК 70,50 70,50

14 в л. Олійни а, 19 ЖБК 55,00 55,00

15 в л. Гмирі, 5 ОСББ 94,00 31,10 125,10

16 в л. Гриш а, 8 ОСББ 50,00 50,00

17 в л. Гмирі, 1а/4 ОСББ 30,00 30,00

18 в л. Гмирі, 1б/6 ОСББ 130,00 130,00

19 в л. Вишня івсь а, 5-Б ОСББ 99,30 99,30

20 в л. Гриш а, 8 ОСББ 40,00 40,00

21 в л. Рев ць о о, 42 ОСББ 30,00 30,00

22 в л. Вербиць о о, 24 ЖБК 173,10 173,10

23 в л. Вербиць о о,28а ЖБК 100,00 100,00

24 в л. Вербиць о о, 36-б ЖБК 73,30 73,30

25 Хар івсь е шосе, 178 ЖБК 298,00 298,00

26 в л. Бажана, 9д ЖБК 29,50 29,50

27 в л. Р ден о, 9 ЖБК 60,00 60,00

28 в л. Де абристів, 5а ЖБК 45,00 45,00

29 в л. Вербиць о о, 14-а ЖБК 104,40 104,40

30 в л. Де абристів, 6б ЖБК 104,40 104,40

31 в л. Ахматової, 13а ЖБК 60,00 60,00

32 просп. Гри орен а, 21 ЖБК 250,00 250,00

33 в л.Олійни а, 19 ЖБК 120,00 120,00

34 в л.Олійни а, 15 ЖБК 120,00 120,00

35 в л.Олійни а, 17 ЖБК 120,00 120,00

36 в л.Ахматової, 8 ЖБК 173,00 173,00

Всьо о по район : 1231,40 761,60 2000,00 90,00 4083,00

№
п/п

Адреса Форма
власності

Орієнтовна вартість Всьо о

Ремонт
фасад

Ремонт
по рівлі

Ремонт
сх. літин

Інші
роботи

тис. рн. тис. рн. тис. рн. тис. рн. тис. рн.

Голосіївсь ий район

1 в л. Ломоносова, 21/14 ОСББ 298,00 298,00

2 в л. Ульянових, 15 ОСББ 130,80 130,80

3 просп.40-річчя Жовтня,124 .1 ЖБК 254,62 254,62

4 в л. Сєченова,10 .1 ОСББ 47,13 47,13

5 в л. Ломоносова,31/1 ОСББ 47,13 47,13

6 в л. Василь івсь а, 4 ОСББ 100,00 95,00 195,00

7 в л. Голосіївсь а, 16 ОСББ 90,00 90,00

8 пров. Коломийсь ий, 12 ОСББ 68,63 68,63

9 в л. Б рмистен а, 7/11 ОСББ 147,53 68,63 216,16

10 в л.Сєченова, 4 ОСББ 24,90 24,90

11 в л. Ж овсь о о, 10 ОСББ 142,38 142,38

12 в л. Крейсера “Аврора”, 1 ЖБК 60,00 70,00 130,00

13 в л. Крейсера “Аврора”, 9а ОСББ 75,00 75,00

14 в л. Маршала Я бовсь о о, 2а ОСББ 40,00 40,00

15 в л. Маршала Я бовсь о о, 10 ОСББ 60,00 60,00

16 в л. Маршала Я бовсь о о, 5 ЖБК 80,00 80,00

17 в л. Лятошинсь о о, 26б ОСББ 72,38 72,38

18 в л. Касіяна,2 ЖБК 540,00 540,00

19 в л. Горь о о,165 МЖК 400,00 400,00

20 просп. 40-річчя Жовтня, 124 ОСББ 180,00 180,00

21 в л. Ломоносова, 31 . 1 ОСББ 200,00 200,00

22 в л. Сєченова, 10 . 1 ОСББ 200,00 200,00

23 в л.Червонопрапорна,42 ОСББ 120,00 120,00

24 в л. Крейсера "Аврора", 5 .2 ОСББ 270,00 270,00

25 в л. Крейсера "Аврора", 5 .1 ОСББ 90,00 90,00

Всьо о по район : 1063,71 397,38 2137,26 373,78 3972,13

Дарниць ий район

1 в л. Гмирі, 9в ОСББ 160,00 100,00 260,00

2 в л. Вишня івсь а,11 ОСББ 50,00 50,00

3 в л. Гриш а, 8Б ОСББ 90,00 90,00

4 в л. Гмирі, 9Б ОСББ 285,40 285,40

5 в л. Вишня івсь а, 13 ОСББ 164,00 164,00

6 в л. Кошиця, 9б ОСББ 36,00 36,00

7 Хар івсь е шосе, 152 ОСББ 77,00 77,00

8 в л. Де абристів, 10а ЖБК 94,00 94,00

9 в л. Бажана, 9д ЖБК 50,00 50,00

10 в л. Ахматової, 23 ЖБК 51,00 51,00

11 в л. Російсь а, 45б ОСББ 50,00 50,00

12 в л. Гриш а, 8а ОСББ 415,00 415,00
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Деснянсь ий район

1 просп. Мая овсь о о, 5 ОСББ 80,00 80,00

2 просп. Лісовий, 17а ЖБК 298,00 298,00

3 в л. Ш.Алейхема, 16 ОСББ 70,00 70,00

4 просп .Лісовий, 6 ЖБК 80,00 80,00

5 в л. Беретті, 5 ЖБК 95,00 95,00

6 в л. Беретті, 3 ЖБК 95,00 95,00

7 в л. Ш.Алейхема, 14 ЖБК 90,00 35,00 125,00

8 в л. Ж ова, 37 ЖБК 80,00 50,00 130,00

9 в л. Ж ова, 41/28 ОСББ 49,00 35,00 84,00

10 в л. К рчатова, 15, 19 ЖБК 35,00 35,00

11 в л. Мілютен а, 14 ЖБК 70,00 70,00

12 в л. Братиславсь а, 36/2 ЖБК 90,00 90,00

13 в л. Рад нсь а, 10а ОСББ 70,00 70,00

14 просп. Мая овсь о о, 91-б, 93-а ЖБК 71,00 71,00

15 просп. Мая овсь о о, 52 ЖБК 70,00 70,00

16 просп. Мая овсь о о, 30 ЖБК 70,00 70,00

17 просп. Мая овсь о о, 54/9 ЖБК 70,00 70,00

18 в л. За ревсь о о, 49-а ЖБК 59,00 59,00

19 в л. Братиславсь а, 28б ЖБК 110,00 110,00

20 в л. Каштанова, 15-а ОСББ 298,00 298,00

21 в л. За ревсь о о, 49-А ЖБК 80,00 80,00

22 просп. Мая овсь о о, 91-б ЖБК 80,00 80,00

23 просп. Мая овсь о о 93-а, ЖБК 80,00 80,00

24 просп. Мая овсь о о 95-а ЖБК 80,00 80,00

25 просп. Мая овсь о о, 35 ЖБК 40,00 40,00

26 просп. Мая овсь о о, 37 ЖБК 40,00 40,00

27 в л. Каштанова, 15 ОСББ 298,00 298,00

28 в л. Каштанова, 15б ОСББ 300,00 300,00

29 в л. Ж ова, 41/28 ОСББ 40,00 40,00

30 в л. Матею а, 11 ЖБК 80,00 80,00

31 в л. За ревсь о о, 23-а ЖБК 100,00 100,00

32 в л. Драйзера, 3 ЖБК 100,00 100,00

33 в л. Драйзера, 1/25 ЖБК 100,00 100,00

34 в л. Братиславсь а, 22 ЖБК 100,00 100,00

35 в л. Драйзера, 16 ЖБК 430,00 430,00

36 в л. Братиславсь а, 28 ЖБК 52,00 52,00

Всьо о по район : 749,00 511,00 2298,00 512,00 4070,00

Дніпровсь ий район

1 просп. Ват тіна, 26-в ОСББ 230,00 230,00

2 в л. Тичини, 24 ОСББ 35,00 35,00

3 в л.Райд жна, 35 ОСББ 290,00 290,00

4 в л. Тичини, 26а ОСББ 35,00 35,00

5 в л.Березня івсь а, 22 ОСББ 217,00 217,00



6 в л. Ент зіастів, 31 ОСББ 218,00 218,00

7 в л. Березня івсь а, 24 ОСББ 217,00 217,00

8 в л. Березня івсь а, 36 ОСББ 50,00 50,00

9 в л. К рнатовсь о о, 2 ОСББ 100,00 100,00

10 Р санівсь ий б львар, 2/18 ЖБК 49,90 49,90

11 Р санівсь ий б львар, 1 ЖБК 49,90 49,90

12 в л. Тичини, 22а ЖБК 50,00 50,00

13 в л. Тичини, 24а ЖБК 48,00 48,00

14 в л. Тичини, 26б ЖБК 48,00 48,00

15 в л. Тичини, 21 ЖБК 299,00 299,00

16 в л. Серафимовича, 17/1 ЖБК 50,00 50,00

17 просп. Ват тіна, 10 ЖБК 63,00 63,00

18 в л. Сєрова, 30-б ЖБК 120,00 120,00

19 в л. Малиш а, 3 ЖБК 298,00 298,00

20 б льв. Давидова, 15 ЖБК 105,00 105,00

21 в л. Ент зіастів. 7/1 ОСББ 142,90 142,90

22 в л. Ент зіастів. 29/1 ЖБК 232,90 232,90

23 в л. Малиш а, 11 ЖБК 105,00 105,00

24 в л. Малиш а, 13 ЖБК 104,80 104,80

25 в л. Малиш а, 15 ЖБК 104,90 104,90

26 в л. Ч дновсь о о, 7 ОСББ 250,10 250,10

27 просп. Тичини, 22-А ЖБК 235,40 235,40

28 в л. Тичини, 24 ОСББ 49,00 49,00

29 в л. Тичини, 24а ЖБК 49,00 49,00

9 в л. Предславинсь а, 21/23 ОСББ 56,12 56,12

10 в л. Німансь а, 2 ЖБК 101,75 79,85 181,60

11 в л. К.Біло р, 5/17 ОСББ 103,19 33,20 136,39

12 б льв. Др жби народів, 3 ОСББ 56,30 56,30

13 б льв. Др жби народів, 10 ОСББ 88,20 88,20

14 б льв. Др жби народів,28-а ЖБК 82,34 82,34

15 б льв. Др жби народів, 8-а ОСББ 37,22 37,22

16 б льв. Др жби народів, 3-б ОСББ 12,90 12,90

17 в л. К т зова, 1 ЖБК 62,20 62,20

18 в л. Лейпцизь а, 12 ЖБК 36,46 36,46

19 в л. К.Біло р, 10/15 ОСББ 41,56 41,56

20 в л. Г совсь о о, 4-А ОСББ 30,00 30,00

21 в л. Мар'янен а, 11/12 ЖБК 45,00 45,00

22 в л. Мечни ова, 7-А ЖБК 35,00 35,00

23 в л. Предславинсь а, 21/23 ОСББ 102,29 102,29

24 б л. Д.народів, 3-А ОСББ 146,00 146,00

25 б л. Д.народів, 3-Б ОСББ 131,69 131,69

26 б л. Л.У раїн и, 11-А ЖБК 40,00 40,00

27 в л. Інстит тсь а, 15/5 ОСББ 119,59 119,59

28 в л. Червоноармійсь а, 51 ЖБК 92,83 92,83

29 в л. Лютерансь а, 33 ОСББ 58,89 58,89

30 в л. А.Барбюса, 22/26 ОСББ 231,92 231,92

31 в л. Бо омольця, 7/14 ОСББ 50,00 50,00

30 в л. Тичини, 26б ЖБК 49,00 49,00

31 в л. Березня івсь а, 14-А ЖБК 154,00 154,00

Всьо о по район : 889,00 296,00 2000,00 864,80 4049,80

Оболонсь ий район

1 просп. Г.Сталін рада, 7-Б ЖБК 100,00 100,00

2 в л. Г.Дніпра, 17 ЖБК 150,00 150,00

3 в л. Виш ородсь а, 38-а ЖБК 140,00 140,00

4 просп. Оболонсь ий, 18-в ЖБК 80,00 80,00

5 в л. Л.Гавро, 17 ЖБК 140,00 140,00

6 в л. Тимошен о, 2-Л ОСББ 200,00 200,00

7 в л. Автозаводсь а, 81 ЖБК 140,00 140,00

8 просп. Г.Сталін рада,53 ОСББ 80,00 80,00

9 в л. Г.Дніпра,34-а ОСББ 100,00 100,00

10 просп. Оболонсь ий,15 (4-6п.) ЖБК 70,00 70,00

11 в л. Автозаводсь а, 71 ЖБК 120,00 120,00

12 в л. Малиновсь о о, 25-в ЖБК 60,00 60,00

13 в л. Малиновсь о о, 25- ЖБК 60,00 60,00

14 просп. Оболонсь ий, 2-а ЖБК 200,00 200,00

15 в л. Г.Дніпра, 30 ЖБК 80,00 80,00

16 в л. Бережансь а, 24 ЖБК 60,00 60,00

17 в л. Малиновсь о о, 27/23 (1-4) ЖБК 75,00 75,00 150,00

18 в л. Малиновсь о о, 11 ЖБК 75,00 75,00

19 просп. Оболонсь ий, 11 ЖБК 75,00 75,00 150,00

20 в л. Малиновсь о о, 3-б ЖБК 25,00 25,00

21 в л.Фр нзе,146 ЖБК 200,00 200,00

22 просп.Оболонсь ий,45/28 ЖБК 140,00 140,00

23 просп.Оболонсь ий,18-В ЖБК 90,00 90,00

24 в л.Малиновсь о о,27/23 (5-7 під.) ЖБК 150,00 150,00

25 в л.Прирічна,19-Г ЖБК 280,00 280,00

26 просп.Оболонсь ий,11 ЖБК 90,00 90,00

27 в л.Приозерна,4-А ЖБК 90,00 90,00

28 в л.Північна,18 ЖБК 100,00 100,00

29 просп.Г.Сталін рада,60 ЖБК 270,00 270,00

30 в л.Прирічна,27-Г ЖБК 340,00 340,00

31 просп.Оболонсь ий,36 ЖБК 250,00 250,00

Всьо о по район : 575,00 770,00 2075,00 760,00 4180,00

Печерсь ий район

1 в л. О.Вишні,7 ЖБК 32,97 80,98 113,95

2 Печерсь ий звіз, 15 ЖБК 110,00 40,00 150,00

3 в л. О.Вишні, 5 ОСББ 22,04 125,46 147,50

4 в л. Чесь а, 1/22 ЖБК 83,81 83,81

5 Печерсь ий звіз, 13 ОСББ 72,60 120,00 192,60

6 в л. Чесь а, 6 ЖБК 201,93 70,68 272,61

7 б льв. Др жби народів, 10-а ЖБК 85,00 110,00 195,00

8 в л. Бастіонна, 15 ОСББ 89,91 89,91
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32 в л. Мос овсь а, 29-В ОСББ 48,00 48,00

33 в л. Лютерансь а, 27/29 ОСББ 51,23 51,23

34 в л. Підвисоць о о, 3-А ОСББ 87,25 87,25

35 в л. К.Біло р, 5/17 ОСББ 122,23 122,23

36 б л. Др жби народів, 10 ОСББ 63,74 63,74

37 в л. Кр ло ніверситетсь а, 13 ОСББ 51,47 51,47

38 в л. Мирно о, 5 ОСББ 130,56 130,56

39 б л. Др жби народів, 9 ОСББ 204,00 204,00

40 б л. Др жби народів, 11 ОСББ 110,40 110,40

Всьо о по район : 433,84 504,43 2337,84 712,65 3988,75

Подільсь ий район

1 просп. Свободи, 3-б ЖБК 64,34 39,51 103,85

2 просп. Свободи, 2 ЖБК 99,42 49,94 149,36

3 просп. Правди, 10 ЖБК 50,00 49,99 99,99

4 просп. Правди, 10-а ЖБК 60,00 50,00 110,00

5 просп. Свободи, 24 ЖБК 99,98 49,82 149,80

6 просп. Свободи, 24-б (3,4п.) ЖБК 50,00 50,00

7 просп. Свободи, 34 ЖБК 50,00 50,00

8 просп. Гон адзе, 2/1 ЖБК 192,99 49,07 242,06

9 в л. М.Греч а, 22 ЖБК 110,00 50,00 160,00

10 просп. Свободи, 24-а ЖБК 32,26 32,26

11 просп. Правди, 62-б ЖБК 299,00 299,00

12 просп. Свободи, 1/60-а ЖБК 299,00 299,00

13 в л. Н.Хрещатиць а, 3-а ОСББ 70,00 55,00 125,00

14 в л. Костянтинівсь а, 27 ОСББ 100,00 15,00 115,00

15 просп. Правди, 10 ЖБК 185,00 185,00

16 просп. Правди, 10-А ЖБК 245,00 245,00

17 в л. М.Греч а, 24-Б ОСББ 140,00 140,00

18 просп. Свободи, 2 ЖБК 320,00 320,00

19 в л. Фр нзе, 129 ЖБК 95,00 95,00

20 в л. Фр нзе, 131 ЖБК 185,00 185,00

21 просп. Правди, 4-А ЖБК 140,00 140,00

22 просп. Правди, 37 ЖБК 185,00 185,00

23 в л. Хорива, 22/28 ЖБК 130,00 130,00

24 в л. Хорива, 32 ЖБК 130,00 130,00

25 просп. Гон адзе, 4 ЖБК 125,00 125,00

26 просп. Правди, 74 ЖБК 120,00 120,00

Всьо о по район : 0,00 946,73 2070,00 968,59 3985,32

Святошинсь ий район

1 в л. Симирен а, 2/19 ОСББ 65,00 65,00

2 в л. Уборевича, 19-а ОСББ 90,00 90,00

3 в л. Перемо и, 1 ОСББ 20,00 20,00

4 в л. Т полєва, 5 ЖБК 150,00 150,00

5 в л. Г.Юри, 18-а ЖБК 50,00 50,00

6 в л. Р.Роллана, 4-б ЖБК 65,00 50,00 115,00
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15 в л. Єревансь а, 14-Б ЖБК 150,00 150,00

16 в л. Радчен а, 12 ЖБК 111,00 111,00

17 б льв. Чо олівсь ий, 19 ЖБК 330,00 330,00

18 в л. К рсь а, 12-б ЖБК 50,00 50,00

19 в л. Єревансь а, 14-Г ОСББ 80,00 80,00

20 пров. Бо данівсь ий, 7 ОК 80,00 80,00

21 в л. Стадіонна, 3-А ОК 80,00 80,00

22 в л. Солом'янсь а, 8 ЖБК 150,00 150,00

23 в л. Солом'янсь а, 41 .2 ОК 160,00 160,00

24 в л. До чаївсь а, 16 ЖБК 70,00 70,00

25 б льв. Чо олівсь ий, 9/13 ЖБК 50,00 50,00

26 в л. Солом'янсь а, 6-В ЖБК 150,00 150,00

Всьо о по район : 0,00 415,57 2000,00 1241,08 3656,65

Шевчен івсь ий район

1 в л. Чапаєва, 4-6 ОСББ 154,00 65,00 219,00

2 в л. Гончара, 37а ОСББ 45,00 45,00

3 в л. Тешибаєва, 1 ЖБК 70,00 70,00

4 в л. Го олівсь а, 1-3 ЖБК 70,00 70,00

5 в л. Го олівсь а, 29 ЖБК 70,00 70,00

6 просп. Перемо и, 23 ЖБК 70,00 70,00

7 в л. Г. Тимофеєвої, 4 ЖБК 70,00 70,00

8 в л. Баб ш іна, 23а ЖБК 70,00 70,00

30 в л. К рбаса, 5 ЖБК 75,00 75,00

31 в л. Чорнобильсь а, 22 ЖБК 99,00 99,00

32 в л. Р. Роллана, 4-Б ЖБК 35,00 35,00

33 в л. Р. Роллана, 4-В ЖБК 35,00 35,00

34 просп. К рбаса, 1б ОСББ 80,00 80,00

35 в л. Котельни ова, 31 ОСББ 60,00 60,00

36 в л. Котельни ова, 33 ОСББ 55,00 55,00

37 в л. Симирен а, 11 ЖБК 30,00 30,00

38 в л. Рахманінова, 30/13 ОСББ 60,00 60,00

39 в л. Краснова, 62/28 ОСББ 45,00 45,00

40 в л. Уша ова, 34а ОСББ 50,00 50,00

41 б льв. Вернадсь о о, 57 ОСББ 45,00 45,00

42 в л. Уборевича, 27 ОСББ 45,00 45,00

43 в л. Г. Космос , 19-А ЖБК 20,00 20,00

44 в л. Прил жна, 4/15 ОСББ 50,00 50,00

45 в л. Верховинна, 84 ОСББ 55,00 55,00

46 в л. Верховинця, 7 ОСББ 55,00 55,00

47 б л. Кольцова, 22 ЖБК 120,00 120,00

48 в л. Осіння, 33 ОСББ 40,00 40,00

49 в л. Уша ова, 14а ОСББ 50,00 50,00

50 в л. Чаадаєва, 2а ОСББ 48,00 48,00

51 в л. Чаадаєва, 2б ОСББ 48,00 48,00

52 в л. Стро ача, 7 ОСББ 40,00 40,00

53 просп. Перемо и, 116/1 ЖБК 30,00 30,00

54 в л. Львівсь а, 22а ОСББ 50,00 50,00

55 б льв. Кольцова, 5-В ЖБК 60,00 60,00

56 просп. К рбаса, 13 ЖБК 56,00 56,00

57 в л. Г. Космос , 15 ЖБК 70,00 70,00

58 в л. Барсь о о, 3 ЖБК 100,00 100,00

59 Кільцева доро а, 3 ЖБК 100,00 100,00

Всьо о по район : 626,00 580,00 1991,00 849,00 4046,00

Солом’янсь ий район

1 в л. Єревансь а, 14-а ЖБК 240,00 240,00

2 в л. Златопольсь а, 4- ЖБК 230,50 230,50

3 в л. Дашавсь а, 20 ЖБК 65,57 65,57

4 в л. Ф чи а, 8 ЖБК 298,00 298,00

5 в л. Солом'янсь а, 3-а ЖБК 262,00 262,00

6 в л. Солом'янсь а, 6-в ЖБК 134,33 134,33

7 в л. Вол о радсь а, 15 ЖБК 200,00 200,00

8 в л. Ушинсь о о, 26 ЖБК 76,25 76,25

9 в л. Єревансь а, 14- ОСББ 150,00 150,00

10 в л. Уриць о о, 28 ОК 150,00 150,00

11 просп. Перемо и, 43-А ЖБК 60,00 60,00

12 в л. Солом'янсь а, 10 ЖБК 153,00 153,00

13 в л. Уриць о о, 13 ОСББ 136,00 136,00

14 в л. Уриць о о, 9 ЖБК 40,00 40,00

7 в л. Р.Роллана, 4-в ЖБК 50,00 50,00

8 в л. В.Ст са, 28-а ЖБК 110,00 110,00

9 в л. Зодчих, 60/1 ОСББ 80,00 80,00

10 в л. Г.Космос , 19 ЖБК 56,00 56,00

11 в л. Г.Космос , 19-а ЖБК 70,00 70,00

12 в л. Я.Коласа, 23-б ЖБК 70,00 70,00

13 просп. Корольова, 6 ЖБК 65,00 70,00 135,00

14 просп. Палладіна, 21 ОСББ 120,00 120,00 240,00

15 в л. Уборевича, 9 ОСББ 35,00 35,00

16 в л. Уборевича, 12 ЖБК 50,00 50,00

17 в л. Уборевича, 18 ЖБК 50,00 50,00

18 просп. Палладіна, 23 ОСББ 50,00 50,00

19 в л. Космос , 19в ЖБК 50,00 50,00

20 в л. Чорнобильсь а, 12 ЖБК 50,00 50,00

21 в л. Чорнобильсь а, 12а ЖБК 50,00 50,00

22 в л. Чорнобильсь а, 14 ЖБК 40,00 40,00

23 в л. Ірпінсь а, 63 ЖБК 40,00 40,00

24 в л. П шиної, 49 ЖБК 40,00 40,00

25 в л. Уборевича, 4 ОСББ 65,00 234,00 299,00

26 в л. А адемі а Корольова, 3 ЖБК 85,00 85,00

27 б льв. Кольцова, 18а ЖБК 80,00 80,00

28 в л. Сосніних, 2а ЖБК 60,00 60,00

29 в л. Сосніних, 2б ЖБК 60,00 60,00

9 в л. В. Василевсь ої, 15/1 ЖБК 70,00 15,00 85,00

10 в л. Де тярівсь а, 60а ЖБК 50,00 50,00

11 в л. Павлівсь а, 4-8 ОСББ 60,00 60,00

12 в л. С. Хохлових, 3 ЖБК 70,00 70,00

13 просп. Перемо и, 25 ЖБК 70,00 70,00

14 просп. Перемо и, 27 ЖБК 70,00 70,00

15 в л. Т. Шамрила, 12в ЖБК 70,00 70,00

16 в л. Старо иївсь а, 25 ЖБК 30,00 30,00

17 в л. Щ сєва, 10-а ЖБК 70,00 70,00

18 в л. Котовсь о о, 21 ЖБК 70,00 5,00 75,00

19 в л. Саратівсь а, 53/31 ЖБК 60,00 60,00

20 пров.. Михайлівсь ий, 7 ЖБК 80,00 80,00

21 в л. Ба ов тівсь а, 29 ЖБК 50,00 50,00

22 просп. Перемо и, 12 ЖБК 12,00 12,00

23 в л. Щерба ова, 53- ЖБК 40,00 40,00

24 в л. Щерба ова, 57-В ЖБК 72,00 72,00

25 в л. Довжен а, 4А ЖБК 12,00 12,00

26 в л. Довжен а, 12 ЖБК 23,00 23,00

27 в л. Політехнічна, 5А ЖБК 10,00 10,00

28 в л. Ба мана, 20 ЖБК 72,00 72,00

29 просп. Перемо и, 21 ОСББ 60,00 72,00 65,00 197,00

30 в л. Чапаєва, 4б ОСББ 122,00 122,00

31 в л. Щ сєва, 8а ЖБК 180,00 180,00

32 в л. Павлівсь а, 4-8 ОСББ 150,00 150,00

33 просп. Перемо и, 7б ЖБК 180,00 180,00

35 в л. Борща івсь а, 4 ЖБК 140,00 140,00

36 в л. Салютна, 27а ЖБК 180,00 180,00

37 пров. Михайлівсь ий, 7 ЖБК 160,00 160,00

38 в л. Щерба ова, 57-В ЖБК 185,00 185,00

39 в л. Л 'янівсь а, 21 ЖБК 105,00 105,00

40 в л. О. Телі и, 1а ЖБК 100,00 100,00

41 в л. Жабаєва, 2 ЖБК 106,35 106,35

42 в л. Де тярівсь а, 60а ЖБК 80,00 80,00

43 в л. Де тярівсь а, 60б ЖБК 80,00 80,00

44 в л. Де тярівсь а, 60в ЖБК 80,00 80,00

45 в л. М раш а, 5 ЖБК 158,00 158,00

Всьо о по район : 324,00 1381,00 2006,35 257,00 3968,35

Всьо о по міст : 5880,95 6494,70 20915,45 6708,90 40000,00

Заст пни місь о о олови-се ретар Київради Г.Гере а



Про затвердження поадресного переліку виконання 
робіт із ремонту асфальтового покриття прибудинкових

територій та внутрішньоквартальних проїздів 
у місті Києві в 2011 році
від 23 червня 2011 року № 267/5654

Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування із Україні”, пункту 15 рішення Ки�
ївської міської ради від 30.12.10 № 573/5385 “Про бюджет міста Києва на 2011 рік” та з метою належно�
го утримання асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів у місті
Києві Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити поадресний перелік виконання робіт з ка�
пітального ремонту асфальтового покриття прибудинкових
територій та внутрішньоквартальних проїздів у місті Києві в
2011 році згідно з додатком 1.

2. Затвердити поадресний перелік виконання робіт з по�
точного ремонту асфальтового покриття прибудинкових те�
риторій та внутрішньоквартальних проїздів у місті Києві в
2011 році згідно з додатком 2.

3. Головному управлінню житлового господарства вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) спільно з районними в місті Києві дер�
жавними адміністраціями забезпечити виконання робіт з ка�
пітального та поточного ремонту асфальтового покриття
прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїз�
дів, зазначених у пунктах 1 і 2 цього рішення.

4. Головному управлінню житлового господарства вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) подавати щоквартально постійній ко�
місії Київської міської ради з питань

житлово�комунального господарства та паливно�енерге�
тичного комплексу і постійній комісії Київської міської ради
з питань бюджету та соціально�економічного розвитку звіт
про хід виконання робіт, передбачених цим рішенням.

5. Доручити виконавчому органу Київської міської ради
(Київській міській державній адміністрації), в разі необхід�
ності, здійснювати уточнення щодо поадресного переліку,
обсягів та вартості виконання робіт за погодженням з по�
стійною комісією Київської міської ради з питань житлово�
комунального господарства та паливно�енергетичного ком�
плексу і постійною комісією Київської міської ради з питань
бюджету та соціально�економічного розвитку.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київської міської ради з питань житлово�ко�
мунального господарства та паливно�енергетичного ком�
плексу і постійну комісію Київської міської ради з питань
бюджету та соціально�економічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток 1
до рішення Київради 

від "23" червня 2011 року № 267/5654

Поадресний перелік 
виконання робіт з капітального ремонту асфальтового покриття

прибудинкових територій 
та внутрішньоквартальних проїздів у місті Києві в 2011 році
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№
п/п

Адреса Обся и
ви онання
, тис.м2

Орієнтован
а вартість
тис. рн.

Голосіївсь ий район

1 в л. Василь івсь а, 47 орп. 1 0,22 48,40

2 в л. Володимирсь а, 89, 89/1, 83 0,60 132,00

3 в л. Горь о о, 116 0,35 77,00

4 в л. Горь о о, 24б 0,23 50,60

5 в л. Заболотно о, 10 0,19 41,80

6 в л. Заболотно о, 122 0,38 83,60

7 в л. Лятошинсь о о, 26а 0,40 88,00

8 в л. Червоноармійсь а, 118 0,40 88,00

9 в л. Лабораторна, 28 0,12 26,40

10 в л. Лабораторна, 26а 0,16 35,20

11 в л. Жилянсь а, 45- в л. Яна, 2 0,90 198,00

12 просп. 40-річчя Жовтня,108,110-Сеченова,3,5 0,90 198,00

13 в л. Червоноармійсь а, 132 -в л. Любчен а 1,35 297,00

14 в л. Червоноармійсь а, 24 0,25 55,00

15 в л. Червоноармійсь а, 30а 0,25 55,00

16 в л. Червоноармійсь а, 48 0,20 44,00

17 в л. Червоноармійсь а, 56 0,30 66,00

18 в л. Червоноармійсь а, 66 0,30 66,00

19 в л. Червоноармійсь а, 68 0,30 66,00

20 в л. Родімцева, 11 0,15 33,00

21 в л. Родімцева, 21-23 0,07 15,40

22 просп. 40-річчя Жовтня, 97 0,11 24,20

23 в л. Потєхіна, 3-а 0,20 44,00

24 в л. Новопиро овсь а, 31 0,17 37,40

25 в л. Набережно - Корч ватсь а, 92 0,09 19,80

26 в л. Набережно -Корч ватсь а, 56/66 .1, 2, 3 0,29 63,80

27 в л. Червонопрапорна, 42, 44а, 44, 46, 48 0,32 70,40

28 в л. Заболотно о, 54 0,16 35,20

29 просп. На и, 42/1 0,16 35,20

30 в л. Пань івсь а, 2 0,05 11,00

31 в л. Ми ільсь о-Ботанічна, 6/8 0,16 35,20

32 в л. Ми ільсь о-Ботанічна, 15/17 0,12 26,40

33 в л. Ми ільсь о-Ботанічна, 15/17а 0,04 8,80

34 в л. Я бовсь о о, 9, 11 0,20 44,00

35 в л. Крейсера Аврора,9-а 0,16 35,20

36 в л. Червоноармійсь а, 124 0,22 47,30

37 в л. Димитрова, 13 0,34 74,80

38 в л. Димитрова, 11 0,24 52,80

39 в л. Димитрова, 9-а 0,30 66,00

Всьо о по район : 11,35 2495,90

Дарниць ий район

1 в л. Р днєва, 5 0,18 39,60

2 в л. Бориспільсь а, 34 0,55 121,00

3 в л. Новодарниць а, 11 0,22 48,40

4 в л. Бориспільсь а, 36 0,22 48,40

5 в л. Бориспільсь а, 38 0,16 35,20

6 в л. Російсь а, 33 0,15 33,00

7 Хар івсь е шосе, 21/1 0,12 26,40

8 в л. Севастопольсь а, 7/13 0,16 35,20

9 в л. Сімферопольсь а, 4 0,25 55,00

10 в л. Тростянець а, 12 0,20 44,00

11 Хар івсь е шосе, 51-б 0,16 35,20

12 Хар івсь е шосе, 53-а 0,18 39,60

13 Хар івсь е шосе, 63-а 0,15 33,00

14 в л. Російсь а, 50 0,12 26,40

15 в л. Гмирі, 1-б/6 0,09 20,00

16 в л. Гриш о, 8 0,11 24,00

17 в л. Тростянець а, 47 0,20 44,00

18 в л. Ялтинсь а, 6 0,10 22,00

19 в л. Ялтинсь а, 12 0,11 24,20

20 в л. Сімферопольсь а, 8 0,12 26,40

21 в л. Новодарниць а, 5 0,10 22,00

22 в л. Вереснева, 12-а 0,12 26,40

23 в л. Вол о-Донсь а, 74 0,16 35,20

24 в л. Вол о-Донсь а, 75 0,10 22,00

25 Хар івсь е шосе, 21 0,15 33,00

26 в л. Російсь а, 72/3 0,30 66,00

27 в л. Російсь а, 82-а 0,40 88,00

28 в л. Російсь а, 60 0,20 44,00

29 в л. Російсь а, 62 0,15 33,00

30 в л. Тростянець а, 111 0,20 44,00

31 в л. Тростянець а, 113 0,20 44,00

32 в л. Тростянець а, 109 0,18 39,60

33 в л. Вол о-Донсь а, 14/115 0,10 22,00

34 пров. Полісь ий, 15 0,10 22,00

35 в л. Санаторна, 5 0,10 22,00

36 в л. Полісь а, 16 0,25 55,00

37 пров. Полісь ий, 3 0,25 55,00

38 пров. Полісь ий, 5 0,20 44,00

39 пров. Полісь ий, 7 0,20 44,00

40 пров. Полісь ий, 1 0,20 44,00

41 в л. Новодарниць а, 7 0,20 44,00

42 Хар івсь е шосе, 21/4 0,25 55,00

43 в л. Севастопольсь а, 16/27 0,35 77,00

44 в л. Севастопольсь а, 24 0,50 110,00

45 в л. Севастопольсь а, 13 0,60 132,00

46 в л. Слав ородсь а, 3/5 0,50 110,00

47 в л. Тростянець а, 51 0,80 176,00

48 в л. Тростянець а, 53 0,70 154,00

49 в л. Російсь а, 74 0,50 110,00

50 в л. Вереснева, 5 0,70 154,00

51 в л. Приво зальна, 8 0,50 110,00

52 Хар івсь е шосе, 59 0,60 132,00

53 Хар івсь е шосе, 61 0,60 132,00

54 Хар івсь е шосе, 63 0,55 121,00

55 Хар івсь е шосе, 65 0,90 198,00

56 в л. Ялтинсь а, 10 0,80 176,00

57 в л. Ялтинсь а, 14 0,90 198,00

58 в л. Заслонова, 7 0,80 176,00

59 в л. Ілліча, 9 0,50 110,00

60 в л. Ілліча, 13 0,50 110,00

61 в л. Кр псь ої, 10 0,60 132,00

62 в л. Ілліча, 5 0,60 132,00

63 Хар івсь е шосе, 55а 0,80 176,00

64 в л. Гмирі, 5 0,12 26,40

65 просп. Вербиць о о, 17-В 0,16 35,20

66 в л. Тростянець а, 5 0,30 66,00

67 в л. Дра оманова, 7 0,25 55,00

68 в л. Олійни а, 9 0,30 66,00

69 в л. Гмирі, 13 0,25 55,00

70 в л. Гмирі, 15, 15а 0,10 22,00

71 в л. Рев ць о о, 24/4 0,40 88,00

72 в л. Російсь а, 45б 0,25 55,00

73 Хар івсь е шосе, 178 0,40 88,00

74 просп. Бажана, 7д 0,30 66,00

75 просп. Бажана, 5а 0,40 88,00

76 в л. Рев ць о о, 36/2 0,40 88,00

77 в л. Здолб нівсь а, 9а 0,20 44,00

78 в л. Дра оманова, 3б 0,15 33,00

79 в л. Ялтинсь а, 5б 0,20 44,00

80 в л. Новодарниць а, 6 0,15 33,00

81 просп. Вербиць о о, 11 0,30 66,00

82 в л. Ялтинсь а, 5а 0,20 44,00

83 в л. Рев ць о о, 34 0,15 33,00

84 Хар івсь е шосе, 176в 0,20 44,00

85 в л. Вишня івсь а, 3 0,10 22,00

86 в л. Де абристів, 5 0,90 198,00

87 в л. Дніпродзержинсь а, 120 0,20 44,00

88 просп. Вербиць о о, 15 0,15 33,00

89 в л. Російсь а, 58-а 0,15 33,00

90 в л. Російсь а, 31-б 0,10 22,00

91 в л. Новодарниць а, 32а 0,15 33,00

Всьо о по район 27,89 6135,80

Деснянсь ий район

1 в л. Мілютен а, 17 0,20 44,00

2 в л. Ж ова, 24-а 0,33 72,60

3 в л. Вол ова, 12 0,55 121,00

4 в л. Шолом-Алейхема, 7 0,20 44,00

5 в л. Мая овсь о о, 11/2 0,20 44,00

6 в л. Драйзера, 9-д 0,24 52,80

7 в л. Бальза а, 57, 65 0,30 66,00

8 в л. Рад нсь а, 14 0,24 52,80

9 в л. Бальза а, 30 0,13 28,60

10 в л. Бальза а, 40/11 0,18 39,60

11 в л. Бальза а, 44 0,20 44,00

12 в л. Бальза а, 46а 0,25 55,00

13 в л. Бальза а, 46 0,17 37,40

14 в л. Бальза а, 48а 0,15 33,00

15 в л. Бальза а, 50 0,25 55,00

16 в л. Бальза а, 52 0,20 44,00

17 в л. Бальза а, 52а 0,20 44,00

18 в л. Бальза а, 54/21 0,20 44,00
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19 в л. Бальза а, 54а 0,12 26,40

20 в л. Бальза а, 56 0,15 33,00

21 в л. Бальза а, 58 0,10 22,00

22 в л. Бальза а, 68 0,15 33,00

23 в л. Бальза а, 70 0,10 22,00

24 в л. Бальза а, 72/19 0,15 33,00

25 в л. Бальза а, 66/21 0,20 44,00

26 в л. Беретті, 3 0,15 33,00

27 в л. Беретті, 5 0,10 22,00

28 в л. Беретті, 6 0,20 44,00

29 в л. Беретті, 6а 0,16 35,20

30 в л. Беретті, 6б 0,20 44,00

31 в л. Беретті, 8 0,15 33,00

32 в л. Беретті, 10 0,16 35,20

33 в л. Беретті, 12 0,20 44,00

34 в л. Беретті, 14, 14а 0,08 17,60

35 в л. Беретті, 16 0,25 55,00

36 просп. Мая овсь о о, 35а 0,10 22,00

37 в л. Драйзера,20 0,20 44,00

38 в л. Драйзера, 32 0,10 22,00

39 просп. Мая овсь о о, 49 0,25 55,00

40 в л. Беретті,5а 0,10 22,00

41 просп. Мая овсь о о,41/1 0,10 22,00

42 в л. Саб рова,19 0,10 22,00

43 просп. Мая овсь о о, 35 0,20 44,00

44 просп. Мая овсь о о, 37 0,20 44,00

45 просп. Мая овсь о о, 37а 0,20 44,00

46 просп. Мая овсь о о, 49а 0,20 44,00

47 просп. Мая овсь о о, 51а 0,20 44,00

48 просп. Мая овсь о о, 53 0,15 33,00

49 просп. Мая овсь о о, 55 0,20 44,00

50 просп. Мая овсь о о, 55а 0,20 44,00

51 просп. Мая овсь о о, 59 0,18 39,60

52 просп. Мая овсь о о, 59а 0,20 44,00

53 просп. Мая овсь о о, 61 0,15 33,00

54 просп. Мая овсь о о, 63а 0,10 22,00

55 просп. Мая овсь о о, 65 0,12 26,40

56 просп. Мая овсь о о, 67 0,15 33,00

57 просп. Мая овсь о о, 69 0,12 26,40

58 просп. Мая овсь о о, 69а 0,13 28,60

59 просп. Мая овсь о о, 79 0,12 26,40

60 просп. Мая овсь о о, 81 0,15 33,00

61 просп. Мая овсь о о, 81а 0,10 22,00

62 просп. Мая овсь о о, 81/1 0,12 26,40

63 просп. Мая овсь о о, 81-б 0,12 26,40

64 в л. Драйзера, 14/33 0,20 44,00

65 в л. Драйзера, 16 0,18 39,60

66 в л. Драйзера, 18 0,20 44,00

67 в л. Драйзера, 20а 0,19 41,80

68 в л. Драйзера, 26 0,16 35,20

69 в л. Драйзера, 28 0,10 22,00

70 в л. Драйзера, 30 0,15 33,00

71 в л. Драйзера, 30а 0,16 35,20

72 в л. Саб рова, 9/61 0,20 44,00

73 в л. Саб рова, 11 0,15 33,00

74 в л. Саб рова, 11а 0,12 26,40

75 в л. Саб рова, 15 0,10 22,00

76 в л. Саб рова, 17 0,18 39,60

77 в л. Саб рова, 17а 0,10 22,00

78 в л. Саб рова, 16 0,10 22,00

79 в л. Саб рова, 18 0,14 30,80

80 б льв. Ви рівсь ий, 3 0,15 33,00

81 б льв. Ви рівсь ий, 6 0,12 26,40

82 в л. Милославсь а, 3 0,12 26,40

83 в л. Драйзера,9 0,10 22,00

84 просп. Лісовий, 5 0,15 33,00

85 просп. Лісовий, 10 0,15 33,00

86 просп. Мая овсь о о, 11 0,10 22,00

87 в л. Братиславсь а, 44/2 0,10 22,00

88 просп. Мая овсь о о, 10, 12, 14 0,30 66,00

89 в л. Градинсь а, 6 0,20 44,00

90 просп. Мая овсь о о, 79а 0,08 17,60

91 просп. Мая овсь о о, 71 0,13 28,60

92 в л. Лис івсь а, 7а 0,05 11,00

93 в л. Драйзера, 9 0,11 24,20

94 в л. Драйзера, 11 0,08 17,60

95 в л. Драйзера, 11а 0,13 28,60

96 в л. Мілютен а, 28-в 0,30 66,00

97 в л. Бальза а, 16-16а 0,08 17,60

98 в л. Бальза а, 61-63а 0,15 33,00

99 в л. Бальза а, 20 0,08 17,60

Всьо о по район : 16,18 3559,60

Дніпровсь ий район

1 Р санівсь а набережна, 20-22 0,11 24,20

2 Р санівсь а набережна, 6 0,11 24,20

3 Р санівсь а набережна, 16 0,08 17,60

4 Р санівсь а набережна, 18 0,08 17,60

5 Р санівсь а набережна, 24/51 0,33 72,60

6 Р санівсь а набережна, 10 0,29 63,80

7 Р санівсь а набережна, 10/1 0,11 24,20

8 в л.Березня івсь а, 30, 30-а, пр. Тичини, 20-а 1,71 376,20

9 просп. Ват тіна, 10-а - 10 (проїзд) 0,70 154,00

10 в л. Машиністівсь а, 15, 17, 19 1,19 261,80

11 в л. Машиністівсь а, 21, 23, 25, 27 1,24 272,80

12 в л. Райд жна, 14 0,70 154,00

13 в л. Кибальчича, 6 0,20 44,00

14 в л.Червонот аць а, 37/9 0,32 70,40

15 в л. Райд жна, 7 0,49 107,80

16 в л. Гаше а, 7 0,30 66,00

17 в л.Шліхтера, 18/2 1,59 349,80

18 просп. Тичини, 12б 0,50 110,00

19 в л.Б дівельни ів, 36 0,65 143,00

20 в л.Червонот аць а, 19 0,48 105,60

21 в л.Червонот аць а, 17 0,52 114,40

22 в л. Ент зіастів, 45 0,22 48,40

23 в л. Ент зіастів, 45/1 0,20 44,00

24 в л. Ент зіастів, 29/1, 29/2, 29/3 0,15 33,00

25 в л. Сєрова, 28 0,03 6,60

26 в л. Сєрова, 18 0,34 74,80

27 в л. Березня івсь а, 16 0,20 44,00

28 в л. Райд жна, 4, 8, 10 0,40 88,00

29 б льв. Давидова, 13 0,56 123,20

30 Р санівсь ий б львар, 9 0,20 44,00

31 б льв. Верховної Ради, 33/1 0,13 28,60

32 в л. Запорожця, 14а 0,50 110,00

33 в л. Навої Алішера, 80 0,11 24,20

34 в л. Поп дрен а, 16 0,25 55,00

35 в л. Кибальчича, 9 0,15 33,00

Разом по район : 15,14 3330,80

Оболонсь ий район

1 в л. Героїв Дніпра, 16-б 0,14 30,80

2 просп. Оболонсь ий, 37-в 0,15 33,00

3 в л. Героїв Дніпра, 16-в 0,18 39,60

4 в л. Героїв Дніпра, 20-а 0,19 41,80

5 в л. Героїв Дніпра, 22 0,23 50,60

6 в л. Малиновсь о о, 28-б 0,20 44,00

7 просп. Оболонсь ий, 45/28 0,15 33,00

8 в л. Героїв Дніпра,51 0,70 154,00

9 в л. Героїв Дніпра, 22-а 0,46 101,20

10 просп. Оболонсь ий, 5 0,08 17,60

11 в л.Виш ородсь а, 38 0,40 88,00

12 в л. Автозаводсь а, 9-а 0,50 110,00

13 в л. Автозаводсь а, 7-а 0,40 88,00

14 в л. Автозаводсь а, 25 0,15 33,00

15 в л. Автозаводсь а, 27 0,15 33,00

16 в л. Виш ородсь а, 22 0,20 44,00

17 в л. Іваш евича, 3 0,20 44,00

18 в л. Іваш евича, 5 0,20 44,00

19 в л. Виш ородсь а, 4 0,20 44,00

20 в л. Автозаводсь а, 89 0,15 33,00

21 в л. Д бровиць а, 5 0,16 35,20

22 в л. Д бровиць а, 7 0,24 52,80

23 в л. Кондратю а, 4-б 0,30 66,00

24 просп. Ро оссовсь о о, 2-б 0,20 44,00

25 просп. Майорова, 1-3 0,15 33,00

26 в л. Полярна, 5 0,10 22,00

27 в л. Полярна, 7, 7-б 0,50 110,00

28 просп. Оболонсь ий, 38-а 0,14 30,80

29 просп. Оболонсь ий, 40 0,14 30,80

30 просп. Оболонсь ий, 30 0,18 39,60

31 просп. Оболонсь ий, 34 0,18 39,60

32 просп. Героїв Сталін рад , 50 0,08 17,60

33 в л. Бо атирсь а, 4 0,15 33,00

34 в л. Лайоша Гавро, 11-а 0,10 22,00

35 в л. Лайоша Гавро, 11-д 0,10 22,00

36 в л. Лайоша Гавро, 17-а 0,10 22,00

37 просп. Оболонсь ий (алея), 12-а 1,06 233,20

38 просп. Оболонсь ий, 14-б 0,40 88,00

39 в л. Героїв Дніпра, 42-а 0,15 33,00

40 в л. Героїв Дніпра, 42 0,09 19,80

41 просп. Оболонсь ий, 14-є 0,06 13,20

42 в л. Казансь а, 20 0,20 44,00

43 в л. Героїв Дніпра, 40а 0,05 11,00

44 в л. Героїв Дніпра, 40б 0,15 33,00

45 просп. Оболонсь ий, 37-а 0,10 22,00

46 в л. Гроїв Дніпра, 15 0,30 66,00

47 в л. Героїв Дніпра, 38-д 0,10 22,00

48 в л. Героїв Сталін рад , 38 0,10 22,00

49 в л. Героїв Сталін рад , 12а 0,10 22,00

50 просп. Оболонсь ий, 14а 0,10 22,00

51 просп. Оболонсь ий, 15 0,30 66,00

52 просп. Оболонсь ий, 13 0,30 66,00

53 просп. Героїв Сталін рад , 35 0,18 39,60

54 в л. Ро оссовсь о о, 2 0,20 44,00

55 в л. Лайоша Гавро, 24-б (алея) 0,80 176,00

56 просп. Героїв Сталін рада, 13-а 0,20 44,00

57 просп. Героїв Сталін рада, 17-а 0,20 44,00

58 в л. Малиновсь о о, 25 1,00 220,00

59 просп. Оболонсь ий, 38 0,30 66,00

60 в л. Героїв Дніпра, 40 0,10 22,00

61 в л. Лайоша Гавро, 22 0,20 44,00

62 в л. Л.Гавро, 22-б 0,20 44,00

63 в л. Л.Гавро,24 0,20 44,00

64 в л. Прирічна, 27-в 0,15 33,00

Всьо о по район : 15,14 3330,80

Печерсь ий район

1 в л. Кі відзе, 13-в 0,58 127,60

2 в л. Кі відзе, 15-а, 15-б 0,60 132,00

3 в л. Хрещати , 15/4 0,50 110,00

4 в л. Хрещати , 17 0,52 114,40

5 в л. Звіринець а, 61 0,49 107,80

6 в л. Арсенальна, 17 0,05 11,00

7 в л. Бо омольця, 8-А 0,30 66,00

8 в л. К дрі, 10 0,12 26,40

9 в л. Інстит тсь а, 24/7 0,30 66,00

10 в л. Мос овсь а, 17/2 0,30 66,00

11 в л. Різниць а, 11 0,30 66,00

12 в л. Кі відзе,1/2 до в л.К.Біло р 0,50 110,00

13 в л. Бастіонна, 10 0,40 88,00

14 в л. К. Біло р, 4 0,10 22,00

15 б льв. Др жби Народів,12а проїзд до ш оли 0,45 99,00
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16 б льв. Др жби Народів,14 0,90 198,00

17 б льв. Др жби Народів,14 між 14а 0,15 33,00

18 в л. Червоноармійсь а, 145/1 1,00 220,00

19 б льв. Л.У раїн и, 24 1,35 297,00

20 в л. Приймачен о, 8 0,40 88,00

21 Печерсь ий звіз, 18 0,25 55,00

22 в л. Мос овсь а ,29 0,10 22,00

23 б льв. Др жби народів, 20 0,36 79,20

24 в л. Б слівсь а, 20 0,06 13,20

25 в л. Бастіонна, 16 0,10 22,00

26 в л. Підвисоць о о,18-20 (між б дин ами) 0,05 11,00

27 в л. К р ло ніверситетсь а, 7 0,04 8,14

28 в л. Ш.Р ставелі, 24 0,15 33,00

29 в л. Щорса, 15 0,30 66,00

30 в л. Мос овсь а, 26 0,12 26,40

31 Печерсь ий звіз, 3 0,15 33,00

32 в л. Ш.Р ставелі, 25 0,14 31,57

33 Бессарабсь а площа, 7а, 7б 0,20 44,00

34 Бессарабсь а площа, 9/1 0,10 22,00

35 в л. Басейна, 13 0,14 30,80

36 в л. Лютерансь а, 4 0,12 26,40

37 б льв. Л. У раїн и, 28, 28-а 0,25 55,00

38 в л. Лаврсь а,4-б 0,07 15,40

39 в л. Чи оріна, 3-25 0,35 77,00

40 в л. Чи оріна, 55 0,20 44,00

41 б льв. Др жби народів, 3/5 0,05 11,00

42 б льв. Др жби народів, 19-а 0,12 26,40

43 б льв. Др жби народів, 21 0,09 19,80

44 б льв. Др жби народів, 25 0,11 24,20

45 б льв. Др жби народів, 27 0,05 11,00

46 Тверсь ий т пі , 6/8 0,01 2,20

47 в л. Червоноармійсь а, 85/87 0,20 44,00

48 в л. К дрі, 38 0,15 33,00

49 в л. К дрі, 39, 39-а 0,07 15,40

50 в л. К дрі, 43 0,05 11,00

51 в л. Раєвсь о о, 28 0,03 6,60

52 в л. Г совсь о о, 8/10 0,04 8,80

53 в л. Бо омольця, 7/14 0,90 198,00

54 Печерсь ий звіз, 19 0,40 88,00

55 в л. Барбюса, 49 0,14 30,80

56 в л. Щорса, 33 0,17 37,40

Всьо о по район : 15,14 3330,91

Подільсь ий район

1 в л. Оболонсь а, 13/15 0,25 55,00

2 просп. Гон адзе, 9 0,24 52,80

3 просп. Правди, 80, 80-а, 80-б, 80-в 0,25 55,00

4 просп. Свободи, 28-28б 0,54 118,80

5 в л. Червонопільсь а, 2-б 0,13 28,60

6 в л. Червонопільсь а, 2-а 0,13 28,60

7 просп. Свободи, 17-б 0,15 33,00

8 в л. Фр нзе, 126/2 0,45 99,00

9 просп. Свободи, 5 0,15 33,00

10 в л. Андріївсь а, 8/12 0,15 33,00

11 в л. Почайнинсь а, 19 0,30 66,00

12 в л. Т льчинсь а, 7 0,19 41,80

13 Андріївсь ий звіз, 34 0,10 22,00

14 в л. Т льчинсь а, 9-б 0,11 24,20

15 в л. Оболонсь а, 8 0,10 22,00

16 в л. Т льчинсь а, 9 0,13 28,60

17 в л. Т льчинсь а, 9а 0,15 33,00

18 в л. Ярославсь а, 47/29-А 0,13 28,60

19 в л. Набережно-Л ова, 7-Б 0,10 22,00

20 в л. Почайнинсь а, 44 0,17 37,40

21 в л. Петропавлівсь а, 6 0,15 33,00

22 в л. Петропавлівсь а, 12 0,18 39,60

23 просп. Свободи, 38 0,32 70,40

24 в л. Фр нзе, 117 0,15 33,00

25 в л.Петропавлівсь а, 11 0,10 22,00

26 в л. Фр нзе, 129 0,11 24,20

27 просп. Правди, 62-А 0,10 22,00

28 просп. Свободи, 1/60 0,15 33,00

29 просп. Свободи, 1-А 0,15 33,00

30 просп. Свободи, 3 0,15 33,00

31 в л. Фр нзе, 131 0,11 24,20

32 в л. Виш ородсь а, 47-Б 0,13 28,60

33 в л. Виш ородсь а, 47-В 0,30 66,00

34 просп. Свободи, 2-А 0,30 66,00

35 просп. Свободи, 2-В 0,14 30,80

36 просп. Свободи, 4-А 0,14 30,80

37 просп. Свободи, 6-А 0,14 30,80

38 в л. Сирець а, 32/34 0,50 110,00

39 просп. Свободи, 14 0,12 26,40

40 в л. Стецен а, 2 0,17 37,40

41 в л. Ужвій, 4-Г 0,10 21,56

42 пров. Квітневий, 4 0,19 41,80

43 в л. Тираспільсь а, 24б 0,20 44,00

44 просп. Свободи, 24-24б 0,45 99,00

45 пров. Межовий, 5 0,20 44,00

46 просп. Свободи, 17 0,30 66,00

47 просп. Свободи, 28-30 0,30 66,00

48 просп. Свободи, 42 0,20 44,00

49 просп. Свободи, 43а 0,30 66,00

50 в л. Світлиць о о, 24а 0,20 44,00

51 в л. Світлиць о о, 24б 0,20 44,00

52 в л. Світлиць о о, 28 0,10 22,00

53 в л. Світлиць о о, 28в 0,50 110,00

54 в л. Світлиць о о, 26-А 0,09 18,70

55 в л. Світлиць о о, 26-Б 0,09 18,70

56 просп. Свободи, 32 0,09 18,70

57 в л. Пори а, 15-15-А 0,10 22,00

58 в л. Пори а, 9а 0,20 44,00

59 в л. Пори а, 11-Б 0,10 22,00

60 в л. Пори а, 11-А 0,10 22,00

61 в л. Пори а, 11 0,20 44,00

62 просп. Правди, 88-Б 0,10 22,00

63 просп. Правди, 88-А 0,10 22,00

64 просп. Гон адзе, 3-А - 3-Б 0,08 17,60

65 просп. Гон адзе, 18-А 0,08 17,60

66 просп. Правди, 92 0,10 22,00

67 просп. Правди, 94 0,10 22,00

68 в л. Ужвій, 5 0,19 41,80

69 в л. Ужвій, 7 0,28 61,60

70 в л. Пори а, 3 0,42 91,30

71 просп. Гон адзе, 20-В 0,12 26,40

72 в л. Греч а Маршала, 10-В 0,16 35,20

73 в л. Греч а Маршала, 12-Г 0,12 26,40

74 в л. Греч а Маршала, 26 0,10 22,00

75 в л. Почайнинсь а, 35 0,10 22,00

76 в л. Петропавлівсь а, 48/1 0,11 24,20

77 в л. Петропавлівсь а, 40А 0,11 24,20

78 в л. Петропавлівсь а, 38 0,12 26,40

79 в л. Петропавлівсь а, 15 0,17 37,40

80 в л. Петропавлівсь а, 13/8 0,23 50,60

81 в л. Копилівсь а, 67 0,10 22,00

82 в л. Копилівсь а, 67 орп с 11 0,10 22,00

83 в л. Копилівсь а, 67 орп с 13 0,10 22,00

84 просп. Правди, 10, 10а 0,16 35,20

85 в л. Маршала Греч а, 24-б 0,11 24,20

Всьо о по район : 15,08 3317,16

Святошинсь ий район

1 просп. К рбаса, 2/13 0,09 19,80

2 в л. Т полєва, 3а-5 1,26 277,20

3 в л.Жол дєва 4-б, 6 0,16 35,20

4 просп. А . Корольова, 12, 12-а, 12-і, 12-л 0,45 99,00

5 в л. Зодчих, 80 0,10 22,00

6 просп. Перемо и, 148/1 0,25 55,00

7 в л. Зодчих, 62 0,20 44,00

8 в л. Корольова, 7, 3-а, 1/2 - в л. Сосніних, 2/1 0,80 176,00

9 б льв. Вернадсь о о, 67 0,25 55,00

10 в л.В.К чера, 8, 10 - в л.Потапова, 4 - в л.Картвелішвілі, 9 0,26 57,20

11 в л.Картвелішвілі, 5-а - просп.Л.К рбаса, 5 до виїзд на просп.Л.К рбаса 0,20 44,00

12 в л. А . Корольова, 8, 10, 10а, 10б, 8а, 6а, 4, 6 0,30 66,00

13 б льв. Кольцова, 22 0,13 28,60

14 б льв. Вернадсь о о, 67 0,24 52,80

15 в л. Чорнобильсь а, 6 -10 1,00 220,00

16 в л. Т полєва, 13а 0,60 132,00

17 в л. Уша ова, 20, 20-а 0,59 129,80

18 в л. Потапова, 6 0,11 24,20

19 в л. Потапова, 8 0,11 24,20

20 в л. К чера, 4 0,16 34,10

21 в л. Святошинсь а, 1 0,30 66,00

22 в л. Чорнобильсь а, 22 0,20 44,00

23 в л. В.Ст са, 26, 28 0,70 154,00

24 в л.Потапова, 10, 10а 0,40 88,00

25 в л. Сосніних, 2а, 2б, 2в 0,90 198,00

26 в л. Симирен а, 7б 0,30 66,00

27 в л. Гри оровича-Барсь о о, 7а 0,10 22,00

28 в л. Верховинна, 34 0,10 22,00

29 в л. Я.Коласа, 27-в 0,33 72,60

30 в л. Я.Коласа, 21 0,23 50,60

31 в л. А ад.Кіпріянова, 6 0,18 39,60

32 просп. А ад.Паладіна, 144 0,14 30,80

33 в л. Гната Юри, 3а 0,14 30,80

34 в л. Верховинна, 82 0,09 19,80

35 в л. Львівсь а, 51 0,16 35,20

36 просп. Паладіна, 11 0,16 35,20

37 в л. Жмеринсь а, 24 0,09 19,80

38 в л. Г.Космос , 19-б 0,20 44,00

39 в л. Уборевича, 13 0,18 39,60

40 в л. Чорнобильсь а, 4/56 0,42 92,40

41 в л. Ромена Ролана, 5/8 0,08 17,60

42 в л. Ромена Ролана, 3 0,06 13,20

43 в л. Жол дєва, 6є 0,08 17,60

Всьо о по район : 12,80 2814,90

Солом'янсь ий район

1 просп. Повітрофлотсь ий, 52 1,00 220,00

2 в л. Мартиросяна, 4 0,25 55,00

3 в л. Ушинсь о о, 27-29 0,12 26,40

4 в л. Глін и, 5 0,57 125,40

5 в л. Молодо вардійсь а, 12 0,30 66,00

6 б льв. Лепсе, 3, 5, 5а, 5б, 5в 0,90 198,00

7 пров. Ч ївсь ий, 15, 17 0,15 33,00

8 в л. Вол о радсь а, 29а 0,55 121,00

9 в л. Єревансь а, 14б, 14 0,57 125,40

10 в л. К рсь а, 13а, 13, 13є, 13 0,81 178,20

11 в л. Мартиросяна, 14 - б льв. Чо олівсь ий, 13 0,20 44,00

12 в л. Ф чи а, 1-3 0,27 59,40

13 в л. Металістів, 13 0,20 44,00

14 в л. Іс рівсь а, 6 0,52 115,06

15 просп. Відрадний, 40 0,40 88,00

16 в л. Єревансь а, 14 0,26 57,20

17 в л. Шепелєва, 9-13 0,35 77,00

18 в л. Комсомольсь а, 84а,б,в, , 86, 90, 92, 94, 96 1,00 220,00

Всьо о по район : 8,42 1853,06

Шевчен івсь ий район

1 в л. О.Шмідта, 26-а 0,40 88,00

2 в л. О.Шмідта, 26-б 0,70 154,00

3 в л. О.Шмідта, 31 0,10 22,00

4 в л. Шамрила, 4а, 6, 6-а 0,50 115,80

5 в л. У раїнсь а, 1/3 0,20 44,00
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6 в л. Ново раїнсь а, 1/3-а 0,20 44,00

7 в л. О. Телі и, 15, 17, 17-а 0,15 33,00

8 в л. О. Телі и, 25-б 0,30 66,00

9 в л. О. Телі и, 35- 0,19 41,80

10 в л. О. Телі и, 35-а, 35-б, 35-в 0,40 88,00

11 в л. О. Телі и, 37-а 0,12 26,40

12 в л. О.Телі и, 37-б 0,48 106,04

13 в л. О. Телі и, 37-в 0,48 105,60

14 в л. О.Телі и, 39-а 0,64 140,80

15 в л. О. Телі и, 39 0,84 184,80

16 в л. О. Телі и, 39-в 0,70 154,00

17 в л. Ольжича, 15-а 0,25 55,00

18 в л. Ба инсь а, 37, 37-а 0,10 22,00

19 в л. Д.Запольсь о о, 6 -Молдавсь а, 5 0,11 23,76

20 в л. Д.-Запольсь о о, 2/20 0,26 56,10

21 в л. Л "янівсь а, 21 0,30 66,00

22 в л. Пі а, 10 0,30 66,00

23 в л. О. Телі и, 1а 0,30 66,00

24 в л. Цюрюпінсь а, 11 0,31 68,20

25 в л. Саратівсь а, 53/31 0,30 66,00

26 пров. Бехтерівсь ий, 13 0,50 110,00

27 в л. Жит ова, 5 - 7-а 0,26 57,20

28 в л. Щерба ова, 60-60-д, 62 0,70 154,00

29 в л. Щерба ова, 64 0,10 22,00

30 в л. Котовсь о о, 23 0,55 121,00

31 в л. Т полєва, 16, 16-а, 16-б 0,62 136,40

32 в л. Т полєва, 16-в, 16- , 16-д 0,62 136,40

33 в л. Блюхера, 8 - 12-а, 12-б, 12-в, 12- 0,80 176,00

34 в л. Шамрила, 15 0,25 55,00

35 в л. Я іра, 14 0,65 143,00

36 в л. На ірна, 12 0,08 17,60

37 в л. Р дансь о о, 1-а 0,15 33,00

38 пров. Усс рійсь ий, 6 0,06 13,20

39 в л. Костьольна, 8, 10 0,30 66,00

Всьо о по район : 14,27 3144,10

Всьо о по міст : 151,40 33313,03

Заст пни місь о о олови - е ретар Київради Г.Гере а

Додаток 2 
до рішення Київради 

від "23" червня 2011 року № 267/5654

№
п/п

Адреса Обся и
ви онання
тис.м.2

Орієнтовна
вартість
тис. рн

Голосіївсь ий район

1 просп. На и, 42 0,05 11,00

Всьо о по район : 0,05 11,00

Дарниць ий район

1 в л. Рев ць о о, 11-А 0,15 33,00

Всьо о по район : 0,15 33,00

Деснянсь ий район

1 в л. Бальза а,18 0,05 11,00

2 в л. Бальза а, 83/2 0,50 110,00

3 в л. Мая овсь о о, 5, 5-а 0,13 28,60

Всьо о по район : 0,68 149,60

Дніпровсь ий район

1 в л. Флоренції, 9-Плеханова,4а 0,040 8,80

2 просп. Ват тіна, 2 0,03 6,60

3 просп. Ват тіна, 2-б 0,04 8,80

4 просп. Ват тіна, 6 0,02 4,40

5 просп. Ват тіна, 6а 0,03 6,60

6 просп. Ват тіна, 8а 0,08 17,60

7 просп. Ват тіна, 8 0,04 8,80

8 просп. Ват тіна, 12-а 0,02 4,40

9 просп. Ват тіна, 14-а 0,03 6,60

10 в л. Верши ори, 3 0,08 17,60

11 в л. Верши ори, 3-б 0,04 8,80

12 в л. Верши ори, 5 0,10 22,00

13 в л. Верши ори, 5-а 0,05 11,00

14 в л. Верши ори, 7-а 0,06 13,20

15 в л. Райд жна, 2 0,01 2,20

16 в л. Райд жна, 2-а 0,02 4,40

17 в л. Райд жна, 2-б 0,02 4,40

18 в л. Райд жна, 10,12 0,05 11,00

19 Р санівсь а набережна,8 0,03 6,60

20 Р санівсь а набережна,12 0,01 2,20

21 в л. Ент зіастів, 6 0,02 4,40

22 в л. Ент зіастів, 8 0,01 2,20

23 в л. Ент зіастів, 47 0,01 2,20

24 в л. Ент зіастів, 49 0,01 2,20

25 Р санівсь ий б львар, 9/1 0,01 2,20

26 Р санівсь ий б львар, 12 0,06 13,20

27 б льв. Давидова, 3 0,07 15,40

28 б льв. Давидова, 5 0,01 2,20

29 б льв. Давидова, 7 0,03 6,60

30 б льв. Давидова, 9 0,01 2,20

31 б льв. Давидова, 13-а 0,02 4,40

32 б льв. Давидова, 19/1 0,02 4,40

33 в л. Ент зіастів, 7/2 0,01 2,20

34 в л. Ент зіастів, 7, 9 0,03 6,60

35 в л. Га аріна, 20-а 0,08 17,60

36 б льв. Давидова, 6, 10 0,03 6,60

37 в л. Березня івсь а, 4 0,08 17,60

38 в л. Березня івсь а, 16-б 0,03 6,60

39 в л. Березня івсь а, 34-а 0,02 4,40

40 в л. Березня івсь а, 36 0,05 11,00

41 в л. Березня івсь а, 36-а 0,08 17,60

42 в л. Березня івсь а, 36-б 0,02 4,40

43 в л. Березня івсь а, 38 0,03 6,60

44 в л. Березня івсь а, 38-а 0,03 6,60

45 в л. Березня івсь а, 12 0,01 2,20

46 в л. Березня івсь а, 14 0,04 8,80

47 в л. Березня івсь а, 22 0,01 2,20

48 б льв. Б чми, 3 0,06 13,20

49 б льв. Б чми, 8 0,10 22,00

50 в л. Серафимовича, 3/1 0,10 22,00

51 в л. Серафимовича, 5 0,06 13,20

52 в л. Серафимовича, 5/1 0,10 22,00

53 в л. Серафимовича, 7 0,06 13,20

54 в л. Серафимовича, 19-а 0,08 17,60

55 Дніпровсь а набережна, 3 0,15 33,00

56 Дніпровсь а набережна, 9 0,04 8,80

57 в л. Тичини, 3/1 0,10 22,00

58 в л. Тичини, 8 0,08 17,60

59 в л. Тичини, 9-а 0,26 57,20

60 в л. Тичини, 11 0,04 8,80

61 в л. Тичини, 12-а 0,06 13,20

62 в л. Тичини, 20 0,08 17,60

63 в л. Ш мсь о о, 10 0,02 4,40

Всьо о по район : 3,02 664,40

Оболонсь ий район

1 в л. Героїв Сталін рад , 17 0,03 6,60

2 в л. Майорова, 5 0,09 19,80

3 просп. Оболонсь ий, 21 0,13 28,60

4 в л. Лайоша Гавро, 4-а 0,05 11,00

5 просп. Оболонсь ий, 23 0,23 50,60

6 просп. Оболонсь ий, 23-а 0,17 37,40

7 просп. Оболонсь ий, 23-б 0,19 41,80

8 просп. Оболонсь ий, 27-а 0,23 50,60

9 просп. Оболонсь ий, 27-б 0,09 19,80

10 просп. Оболонсь ий, 31 0,18 39,60

11 в л. Зої Гайдай, 2 0,19 41,80

12 в л. Зої Гайдай, 2-а 0,18 39,60

13 в л. Зої Гайдай, 6 0,10 22,00

Всьо о по район : 1,86 409,20

Печерсь ий район

1 Кловсь ий Узвіз, 11 0,15 33,00

2 в л. Кі відзе, 1/2 0,13 28,60

3 в л. І.К дрі, 37 0,40 88,00

4 в л. Різниць а, 6 0,25 55,00

5 Кловсь ий Узвіз, 4-А-6 0,20 44,00

6 Кловсь ий Узвіз, 10-12 0,15 33,00

Всьо о по район : 1,28 281,60

Подільсь ий район

1 в л. М.Греч а, 11-а 0,04 8,80

2 в л. Костянтинівсь а, 4 0,04 8,80

3 в л. Юр івсь а, 2-6/32 0,05 11,00

4 просп. Гон адзе, 11 0,05 11,00

5 просп. Правди, 62-а 0,04 8,80

6 в л. Світлиць о о, 21 0,05 11,00

7 в л. Копилівсь а, 2-а 0,09 19,80

8 в л. Еле три ів, 26/30-а 0,07 15,40

9 в л. Еле три ів, 28А, 28Б, 28В 0,06 13,20

10 в л. Оболонсь а, 9 0,04 8,80

11 в л. Оболонсь а, 25 0,10 22,00

12 пров. Еле три ів, 3 0,03 6,60

13 просп. Свободи, 15/1 0,10 22,00

14 пров. Еле три ів, 7 0,07 15,40

15 в л. Вал івсь а, 5 0,06 13,20

16 пров. Бондарсь ий, 19 0,08 17,60

17 в л. Сирець а, 42/44 0,09 19,80

18 в л. Виш ородсь а, 33 0,08 17,60

Всьо о по район : 1,14 250,80

Святошинсь ий район

1 в л. К чера, 2-а 0,15 33,00

2 в л. Героїв Космос , 1-а 0,10 22,00

3 в л. Героїв Космос , 5-а 0,17 37,40

4 в л. Жмеринсь а, 28 0,15 33,00

5 в л. Жмеринсь а, 32 0,20 44,00

6 в л. А ад.Кіпріянова, 4 0,20 44,00

7 в л. Жмеринсь а, 36 0,20 44,00

8 в л. Кіпріянова, 6-а 0,20 44,00

9 в л. Комісара Ри ова, 5 0,19 41,80

10 в л. Гната Юри, 1 0,12 26,40

11 в л. К чера, 2 0,12 26,40

12 в л. Л.К рбаса, 4 0,15 33,00

13 в л. Жол дєва, 4- 0,15 33,00

14 Кільцева доро а, 1 0,16 35,20

15 Кільцева доро а, 3 0,28 61,60

16 в л. Зодчих, 26б 0,13 28,60

Всьо о по район : 2,67 587,40

Солом'янсь ий район

1 в л. Єревансь а, 14-а 0,13 28,60

2 в л. Борща івсь а, 150 0,13 28,60

3 в л. Виборзь а,25 0,13 28,60

Всьо о по район : 0,39 85,80

Шевчен івсь ий район

1 в л. Берлінсь о о, 23/8 0,19 41,80

2 в л. Т полєва, 4 0,10 22,00

3 в л.Щерба ова, 53- 0,12 26,40

4 в л. Б. Хмельниць о о, 26-в/1,26-в/2 0,05 11,00

5 в л. Михайлівсь а, 22-б 0,25 55,00

6 в л. Телі и, 25-а 0,10 22,00

7 в л. Ольжича, 11-а 0,10 23,16

Всьо о по район : 0,91 201,36

Всьо о по міст : 12,15 2674,16

Заст пни місь о о олови - се ретар Київради Г.Гере а
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Про порядок денний пленарного засідання VII сесії 
Київради VI скликання 05.07.11

від 5 липня 2011 року № 359/5746

Враховуючи подання голови Київської міської державної адміністрації, погодження постійної комісії Ки�
ївради з питань бюджету та соціально�економічного розвитку, Президії Київради Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести до порядку денного пленарного засідання VII се�
сії Київради VI скликання 05.07.11 наступне питання:

1. Про затвердження�договору позики між Київською
міською радою та компанією “Київ Файненс ПіЕлСі” (Kyiv Fi�
nance PLC) та інших договорів, угод та документів, що по�
в’язані із зазначеним договором позики.

2. Про направлення депутатських запитів Київському місь�
кому голові та посадовим особам.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про направлення депутатських запитів 
Київському міському голові та посадовим особам

від 5 липня 2011 року № 361/5748

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 05.07.11, 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 до рішення Київради від 05.07.2011 року № 361/5748

Депутатські запити Київському міському голові та посадовим особам,
внесені депутатами Київради та підтримані на пленарному засіданні

Київради 05.07.11

Автор запит Корот ий зміст запит

Деп татсь а фра ція "Бло Юлії Тимошен о - "Бать івщина"

1 Мельни Сер ій Ми олайович Заст пни Генерально о
про рора У раїни - про рор м. Києва Мельни А.С.
Щодо підстав звільнення ромадян и Син аєвсь ої О.О. з посади
вчителя ш оли №155

2 Бри инень Оле сандр Михайлович Заст пни Генерально о про рора У раїни - про рор м. Києва
Мельни А.С.
Щодо припинення р йнації ори Ще авиця та її відновлення

3 Бри инень Оле сандр Михайлович Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О.П.
Щодо припинення р йнації ори Ще авиця та її відновлення

Заст пни місь о о олови — се ретар Київради Г. Гере а

Про затвердження Положення про Головне управління
транспорту та зв’язку виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 14 липня 2011 року № 376/5763

Відповідно до Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради від 27.05.10 № 805/4243 “Про оптимізацію струк�
тури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)” Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про Головне управління транс�
порту та зв’язку виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), затверджене роз�
порядженням виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) від 10.11.10 № 939
“Про затвердження Положення Головного управління транс�
порту та зв’язку виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)”, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Київ�

ської міської ради від 29.03.07 № 381/1042 “Про реоргані�
зацію Головного управління транспорту, зв’язку та інфор�
матизації виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації).

Контроль за виконанням цього рішення покласти на ви�
конавчий орган Київської міської ради (Київську міську дер�
жавну адміністрацію).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток до рішення Київської міської ради від 14 липня 2011 року № 376/5763

ПОЛОЖЕННЯ
про Головне управління транспорту та зв’язку виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

1. Головне управління транспорту та зв’язку виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) (далі за текстом — Головне управління) є
структурним підрозділом виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації), створює�
ться Київською міською радою, є підзвітним і підконтроль�
ним Київській міській раді та підпорядкованим Київському
міському голові.

2. Головне управління у своїй діяльності керується Кон�
ституцією України, законами України, постановами Верхов�

ної Ради України, актами Президента України та Кабінету
Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпо�
рядженнями Київського міського голови, розпорядженнями
Київської міської державної адміністрації, іншими норматив�
но�правовими актами, що стосуються його компетенції, а та�
кож цим Положенням.

3. Головне управління є правонаступником Головного
управління транспорту виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) та Голов�
ного управління зв’язку, інформатизації та захисту інфор�

мації виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації).

3.1. Головне управління є юридичною особою, має са�
мостійний баланс, рахунки в установах Державного казна�
чейства, бланки, кутовий штамп, печатку із зображенням
Державного герба України і своїм найменуванням.

3.2. Місцезнаходження Головного управління: 01030, м.
Київ, вул. Леонтовича, 6.

4. Головне управління здійснює управління підпорядко�
ваними йому підприємствами та їх об’єднаннями, організа�
ціями та установами і координує діяльність структурних під�
розділів виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації), районних в м. Києві
державних адміністрацій з питань, що належать до сфери
повноважень Головного управління.

5. Основними завданнями Головного управління є:
5.1. Участь у формуванні та реалізації у м. Києві держав�

ної політики в галузі дорожньо�транспортного комплексу,
телекомунікацій, інформатизації, захисту інформації.

5.2. Впровадження заходів щодо сприяння розвитку,
вдосконаленню та організації ефективного функціонування
інфраструктури дорожньо�транспортного комплексу міста,
телекомунікаційних мереж та мереж зв’язку загального ко�
ристування.

5.3. Проведення єдиної політики в питаннях розвитку під�
приємств дорожньо�транспортного комплексу, телекомуні�
кацій, інформатизації, захисту інформації.

5.4. Надання пропозицій, розробка та впровадження за�
ходів щодо покращення інвестиційного клімату для залучен�
ня коштів у розвиток інфраструктури дорожньо�транспорт�
ного комплексу, телекомунікацій, інформатизації, захисту
інформації.

5.5. Забезпечення організації обслуговування населення
підприємствами дорожньо�транспортного комплексу, теле�
комунікацій, інформатизації, захисту інформації.

5.6. Розробка і забезпечення організації реалізації цільо�
вих програм.

5.7. Створення та експлуатація інформаційних систем та
систем управління на транспорті.

6. Головне управління відповідно до покладених на ньо�
го завдань:

6.1. Представляє інтереси виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) в
межах наданих повноважень у відносинах з міжнародними
(міжурядовими) організаціями, державними органами, ор�
ганами місцевого самоврядування та місцевими органами
виконавчої влади, підприємствами, установами та організа�
ціями незалежно від форм власності, фізичними особами з
питань співробітництва у сферах дорожньо�транспортного
комплексу, телекомунікацій, інформатизації, захисту інфор�
мації.

6.2. Проводить аналіз фінансово�господарської діяльно�
сті підприємств дорожньо�транспортного комплексу, теле�
комунікацій, інформатизації, захисту інформації, що пере�
бувають у комунальній власності територіальної громади м.
Києва, підпорядкованих Головному управлінню.

6.3. Забезпечує системність та комплексне вирішення
питань роботи з керівниками комунальних підприємств, ор�
ганізацій та служб комунальної власності територіальної гро�
мади м. Києва, які входять до сфери управління Головного
управління. Одночасно з підготовкою проектів розпоряджень
Київського міського голови про призначення кандидатів на
посади керівників комунальних підприємств готує проекти
контрактів з ними та є відповідальним за своєчасне пого�
дження та укладення цих контрактів, аналізує виконання
умов та показників укладених контрактів; готує пропозиції
щодо зміни керівників.

6.4. Забезпечує розробку та реалізацію окремих розді�
лів Програми соціально�економічного розвитку м. Києва,
відповідних галузевих програм, бере участь у розробці окре�
мих розділів інших регіональних програм щодо перспектив
розвитку інфраструктури дорожньо�транспортного комплек�
су, зв’язку та інформатизації.

6.5. Формує та подає на затвердження в установленому
порядку зведений тематичний перелік науково�дослідних та
проектних робіт за відповідними напрямами та програма�
ми, що фінансуються з міського бюджету.

6.6. Надає пропозиції до переліку об’єктів у сфері транс�
порту та зв’язку, що потребують залучення інвестицій.

6.7. У межах своїх повноважень організовує проведення
торгів на закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кош�
ти; здійснює закупівлю товарів, робіт та послуг за держав�
ні кошти.

6.8. Узагальнює практику застосування законодавства
України з питань, що належать до компетенції Головного
управління, розробляє і подає на розгляд Київської міської
ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) відповідні пропозиції.

6.9. Здійснює відповідно до законодавства України захо�
ди щодо реалізації єдиної державної економічної, тарифної,
інвестиційної, науково�технічної, кадрової та соціальної по�
літики в галузі транспорту, у сферах надання послуг зв’яз�
ку, телекомунікацій, інформатизації.

6.10. Готує проекти нормативних актів з питань дорож�
ньо�транспортного комплексу, телекомунікацій, інформати�
зації, захисту інформації, що належать до компетенції міс�
цевих органів виконавчої влади та органів місцевого само�
врядування.

6.11. Сприяє створенню рівних умов для роботи всіх
суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність
у сфері автомобільного транспорту, обмеження монополі�

зму та розвитку конкуренції. Розробляє і реалізовує заходи
щодо налагодження взаємодії та координації діяльності усіх
видів транспорту та зв’язку.

6.12. Організовує створення та супроводження електрон�
них інформаційних ресурсів, баз даних для територіальної
громади міста Києва, органів місцевого самоврядування та
місцевої виконавчої влади.

6.13. Забезпечує формування та реалізацію виконання
Програми інформатизації міста Києва.

6.14. Надає пропозиції щодо встановлення тимчасових
обмежень щодо функціонування телекомунікаційних мереж
загального користування, а також переведення транспорту,
дорожньо�транспортної інфраструктури на відповідний ре�
жим роботи в умовах надзвичайних ситуацій та надзвичай�
ного стану.

6.15. Відповідно до законодавства організовує і контро�
лює роботу, пов’язану із гарантуванням безпеки руху транс�
портних засобів.

6.16. Надає пропозиції щодо правового регулювання пе�
ревезень пасажирів, вантажів, багажу, безпеки руху транс�
портних засобів, технічної експлуатації рухомого складу,
функціонування річкового порту, причалів, вирішення пи�
тань будівництва, реконструкції та експлуатації об’єктів ін�
фраструктури автомобільних шляхів сполучення.

6.17. Здійснює реалізацію прав та обов’язків, віднесених
законами України “Про дорожній рух”, “Про автомобільні
дороги”, постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.94
№ 198, “Про затвердження Єдиних правил ремонту і утри�
мання автомобільних доріг, вулиць, залізничних проїздів,
правил користування ними та охорони” до компетенції місь�
ких органів виконавчої влади та органів місцевого самовря�
дування.

6.18. Вживає заходи щодо виявлення аварійно небез�
печних ділянок та місць концентрації дорожньо�транспорт�
них пригод і впровадження у таких місцях відповідних захо�
дів щодо удосконалення організації дорожнього руху.

6.19. Бере участь у розслідуванні причин аварійних по�
дій і катастроф на транспорті у межах своєї компетенції та
в порядку, визначеному законодавством.

6.20. Бере участь в організації робіт з усунення наслід�
ків надзвичайних ситуацій на об’єктах дорожньо�транспорт�
ного комплексу та зв’язку.

6.21. Надає пропозиції за погодженням з відповідними
державними органами з безпеки дорожнього руху щодо
тимчасових обмежень руху транспортних засобів при про�
веденні ремонтних та інших робіт на вулицях і дорогах міс�
та.

6.22. Забезпечує формування мережі міських автобусних
маршрутів загального користування та веде їх реєстр. За�
тверджує паспорти автобусних маршрутів загального ко�
ристування.

6.23. Формує та веде реєстр стоянок таксі на території
м. Києва, готує та подає на затвердження виконавчому ор�
гану Київської міської ради (Київській міській державній ад�
міністрації) паспорти стоянок.

6.24. Організовує влаштування місць для зупинок транс�
портних засобів, стоянок і відпочинку учасників дорожньо�
го руху.

6.25. Виступає замовником облаштування необхідною ін�
фраструктурою автобусних маршрутів загального користу�
вання, а саме: автопавільйонами, інформаційним забезпе�
ченням пасажирів і підтримання її в належному технічному
та санітарному стані.

6.26. Виконує функції замовника (організатора) переве�
зень пасажирів автобусними маршрутами загального ко�
ристування. Проводить конкурси на визначення перевізни�
ка пасажирів на автобусних маршрутах загального користу�
вання.

6.27. Укладає договори перевезень на автобусних мар�
шрутах загального користування з автомобільними перевіз�
никами�переможцями конкурсу на міських автобусних мар�
шрутах загального користування та забезпечує контроль за
виконанням умов договору.

6.28. Укладає договори про організацію надання транс�
портних послуг на пасажирські перевезення міським елек�
тричним транспортом.

6.29. Здійснює видачу дозволів на прокладання нових та
ремонт існуючих мереж у межах “червоних ліній” вулиць і
доріг міста через Міський дозвільний центр. Строк видачі
дозволу — 10 робочих днів.

6.30. Виконує функції уповноваженого власником орга�
ну з розміщення реклами на транспорті комунальної влас�
ності територіальної громади м. Києва.

6.31. У межах компетенції здійснює контроль за органі�
зацією та якістю транспортного обслуговування, дотриман�
ням законодавства в сфері дорожньо�транспортного ком�
плексу, телекомунікацій, інформатизації, захисту інформа�
ції.

6.32. Здійснює функції замовника розробки та реалізації
загальноміських програм розвитку міського транспорту, в то�
му числі систем управління дорожнім рухом, пасажирським
транспортом у м. Києві.

6.33. Виконує функції головного розпорядника бюджет�
них коштів у сфері дорожньо�транспортного комплексу, ін�
женерно�транспортної інфраструктури, зв’язку, інформації.

6.34. Виконує функції замовника з будівництва, рекон�
струкції та ремонту об’єктів міського пасажирського транс�
порту і транспортної інфраструктури міста та зв’язку.

7. Головне управління в межах своєї компетенції має пра�
во:

7.1. Представляти за відповідним дорученням інтереси
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виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) у відносинах з органами дер�
жавної влади та органами місцевого самоврядування, під�
приємствами, організаціями та установами незалежно від
форм власності, фізичними особами з питань, що належать
до його компетенції.

7.2. Отримувати у встановленому порядку від інших струк�
турних підрозділів виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації), органів міс�
цевого самоврядування м. Києва, районних в м. Києві дер�
жавних адміністрацій, підприємств, установ та організацій
інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для ви�
конання покладених на нього завдань, а від місцевих орга�
нів державної статистики — безоплатно статистичні дані.

7.3. Скликати та проводити у встановленому порядку на�
ради та обговорення з питань, що належать до його компе�
тенції, запрошувати на них представників структурних під�
розділів виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації), районних в м. Києві
державних адміністрацій, підприємств, організацій, уста�
нов, громадських організацій для розгляду питань, що на�
лежать до його компетенції.

7.4. Залучати спеціалістів головних управлінь, управлінь,
відділів, інших структурних підрозділів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації), підприємств, установ і організацій незалежно від
форм власності (за погодженням з їхніми керівниками) для
розгляду питань, що належать до компетенції Головного
управління, в тому числі й на договірних засадах.

7.5. Вносити у встановленому порядку на розгляд вико�
навчому органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації), інших державних органів, установ про�
позиції щодо вдосконалення нормативно�правових актів, що
регулюють діяльність суб’єктів у сфері дорожньо�транспорт�
ного комплексу, телекомунікацій, інформатизації, захисту
інформації, телевізійного та радіомовлення.

7.6. Щомісячно затверджувати наряди роботи міських
автобусних маршрутів у звичайному режимі руху та в режи�
мі маршрутного таксі, а також трамвайних та тролейбусних
маршрутів.

7.7. Погодження для призначення осіб на посаду керів�
ників підприємств, що належать до сфери управління Мі�
ністерства інфраструктури України.

8. Головне управління у процесі виконання покладених
на нього завдань взаємодіє з постійними комісіями Київра�
ди, депутатами Київради, органами місцевого самовряду�
вання, структурними підрозділами виконавчого органу Ки�
ївради (Київської міської державної адміністрації) та район�
них в м. Києві державних адміністрацій, міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої влади, а також
з підприємствами, установами, організаціями та об’єднан�
нями громадян, юридичними та фізичними особами.

9. Головне управління очолює начальник, який призна�
чається на посаду і звільняється з посади Київським місь�
ким головою за поданням першого заступника або заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації згід�
но з розподілом обов’язків та погодженням з Міністерством
інфраструктури України та профільною комісією Київради.

Начальник Головного управління має першого заступни�
ка та заступників, які призначаються на посади і звільняю�
ться з посад Київським міським головою за поданням на�
чальника Головного управління та погодженням з першим
заступником або заступником голови Київської міської дер�
жавної адміністрації згідно з розподілом обов’язків та про�
фільною комісією Київради.

9.1. Кваліфікаційні вимоги до особи, яка претендує на по�
саду начальника Головного управління:

9.1.1. Повна вища освіта у сфері транспорту або зв’яз�
ку за освітньо�кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліс�
та.

9.1.2. Стаж роботи за фахом у державній службі на ке�
рівних посадах не менше 3, років або стаж роботи за фа�
хом на керівних посадах в інших сферах економіки не мен�
ше 5 років.

9.1.3. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр
державного управління за відповідною спеціалізацією.

9.2. Кваліфікаційні вимоги до особи, яка претендує на по�
саду першого заступника, заступника начальника Головно�
го управління:

9.2.1. Перший заступник, заступник начальника Голов�
ного управління повинен мати повну вищу освіту у сфері
транспорту, телекомунікацій або інформатизації за освіт�
ньо�кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

9.2.2. Стаж роботи за фахом у державній службі на ке�
рівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом
на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 4
років.

9.2.3. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр
державного управління за відповідною спеціалізацією.

9.3. Начальник Головного управління, перший заступник
начальника Головного управління повинен знати:

9.3.1. Конституцію України; акти законодавства, що сто�
суються державної служби та діяльності відповідних орга�
нів виконавчої влади та місцевого самоврядування; укази
Президента України, постанови та розпорядження Верхов�
ної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних ор�
ганів виконавчої влади, рішення Київської міської ради, роз�
порядження виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації), що регулюють діяль�
ність дорожньо�транспортного комплексу, телекомунікацій,
інформатизації, захисту інформації, телевізійного та радіо�
мовлення.

9.3.2. Практику застосування чинного законодавства, ос�
нови державного управління та економіки, основи права та
ринку праці; форми та методи роботи із засобами масової
інформації.

9.3.3. Правила ділового етикету; правила та норми охо�
рони праці та протипожежного захисту; основні принципи
роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби; дер�
жавну мову на рівні ділового спілкування та застосування.

10. Начальник Головного управління:
10.1. Діє без доручення від імені Головного управління

та представляє його інтереси у відносинах з державними ор�
ганами, органами місцевого самоврядування, підприємства�
ми, установами та організаціями незалежно від форм влас�
ності.

10.2. Забезпечує своєчасне і якісне виконання рішень
Київради, розпоряджень виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації), доручень
Київського міського голови, перспективних і поточних пла�
нів діяльності Головного управління.

10.3. Здійснює керівництво діяльністю Головного управ�
ління, укладає та підписує договори, де стороною виступає
Головне управління, несе персональну відповідальність за
виконання покладених на Головне управління завдань, ви�
значає обов’язки та ступінь відповідальності перших заступ�
ників та заступників начальника Головного управління, ке�
рівників його структурних підрозділів.

10.4. Готує та подає на затвердження в установленому
порядку штатний розпис і кошторис доходів і витрат на ут�
римання Головного управління.

10.5. Затверджує положення про структурні підрозділи
Головного управління, посадові інструкції працівників Го�
ловного управління.

10.6. Призначає на посади і звільняє з посад керівників
управлінь, відділів та працівників Головного управління у
встановленому законодавством України порядку.

10.7. Застосовує до працівників Головного управління
заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;
розподіляє роботу між управліннями та відділами Головно�
го управління і контролює її виконання; забезпечує підготов�
ку, підвищення кваліфікації й соціальний захист працівників
Головного управління.

10.8. Вносить подання щодо призначення (звільнення)
керівників комунальних підприємств, їх об’єднань, служб,
установ і організацій комунальної власності, які входять
до сфери управління Головного управління, вносить про�
позиції щодо застосування до них заходів заохочення та
накладення дисциплінарних стягнень.

10.9. Видає в межах своєї компетенції накази та дору�
чення, організовує і контролює їх виконання; затверджує
протоколи нарад, засідань комісій, експертних та робо�
чих груп тощо.

10.10. Розпоряджається бюджетними асигнуваннями
на утримання Головного управління, несе персональну
відповідальність за їх цільове використання.

10.11. Вносить в установленому порядку на розгляд
Київради та виконавчого органу Київради (Київської місь�
кої державної адміністрації) проекти нормативно�право�
вих актів, що належать до компетенції Головного управ�
ління.

10.12. Співпрацює з різними органами державної вла�
ди та місцевого самоврядування при виконанні покладе�
них на Головне управління завдань, керуючись чинним
законодавством.

10.13. Організовує та контролює своєчасний та якіс�
ний розгляд працівниками Головного управління звер�
нень від органів виконавчої влади, громадських об’єд�
нань, підприємств (їх об’єднань), установ, організацій,
громадян з напрямів діяльності Головного управління, а
також готує за результатами їх аналізу проекти відповід�
них рішень.

10.14. Забезпечує дотримання працівниками Голов�
ного управління законодавства України з питань держав�
ної служби та боротьби з корупцією.

10.15. Працює з відомостями про заходи мобілізацій�
ної підготовки підприємств міста стосовно життєдіяльно�
сті населення на особливий період, з показниками пла�
ну перевезень населення у разі евакуації і з таємними
документами.

11. Накази начальника Головного управління, видані
на виконання функцій органу державної виконавчої вла�
ди та які є нормативно�правовими актами, що зачіпають
права, свободи і законні інтереси громадян або мають
міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у
встановленому порядку. Накази Головного управління, які
відповідно до закону є регуляторними актами, розробляю�
ться, розглядаються, приймаються та оприлюднюються
у порядку, встановленому Законом України “Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності”.

12. Накази начальника Головного управління у разі по�
рушення прав громадян, представницьких органів та ор�
ганів місцевого самоврядування, підприємств, установ і
організацій можуть бути оскаржені в судовому порядку.

13. Для погодженого вирішення питань, що належать
до компетенції Головного управління, може утворювати�
ся колегія у складі начальника Головного управління (го�
лова колегії) та заступників начальника, а також інших
працівників Головного управління. До складу колегії мо�
жуть входити керівники інших структурних підрозділів ви�
конавчого органу Київради (Київської міської державної
адміністрації), депутати Київради, представники підпри�
ємств, наукових і громадських організацій за їх згодою.

Склад колегії затверджується розпорядженням виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) за поданням начальника Головного управ�
ління. Рішення колегії проводиться в життя наказами на�
чальника Головного управління.

14. Для розгляду пропозицій і рекомендацій щодо реалі�
зації основних напрямів діяльності та вирішення інших проб�
лемних питань в Головному управлінні можуть утворювати�
ся наукові ради, комісії, робочі групи. Склад наукових рад,
комісій, робочих груп та положення про них затверджує на�
чальник Головного управління.

15. Головне управління утримується за рахунок коштів
міського бюджету. Гранична чисельність працівників Голов�
ного управління затверджується Київським міським головою.

Видатки на утримання Головного управління, в тому чис�
лі на оплату праці його працівників, затверджуються у бю�
джеті м. Києва на відповідний рік.

Структура Головного управління затверджується розпо�
рядженням Київської міської державної адміністрації.

Штатний розпис Головного управління в межах гранич�
ної чисельності і фонду оплати праці його працівників за�
тверджується Київським міським головою після експерти�
зи, проведеної Головним фінансовим управлінням виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації).

16. Майно Головного управління становлять основні та
оборотні кошти, а також інші матеріальні та фінансові ре�
сурси, вартість яких позначається на балансі Головного
управління.

Майно Головного управління є комунальною власністю те�
риторіальної громади міста Києва та закріплюється за ним
на праві оперативного управління.

17. Припинення Головного управління здійснюється в ус�
тановленому законодавством порядку.

Заст пни місь о о олови — се ретар
Київради Г. Гере а

Про внесення змін 
до рішення Київради від 19.12.06 № 291?1/348 

“Про затвердження Програми розвитку 
автоматизованих систем управління транспортом 

м. Києва АСУТ (АСКДР, АСДУ) 
на 2007?2009 роки”

Від 14 липня 2011 року № 377/5764

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26, пунктів 1, 12 частини першої та пунктів 1, 2 частини
другої статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пунктів 2, 3 статті 22 Закону Укра�
їни “Про столицю України — місто�герой Київ”, статті 5 Закону України “Про дорожній рух”, враховуючи
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації’) від
11.06.10 № 422 “Про подовження дії на 2010�2011 роки Програми розвитку автоматизованих систем
управління транспортом м. Києва АСУТ (АСКДР, АСДУ) на 2007�2009 роки” та з метою завершення ство�
рення системи управління транспортом м. Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодитись з пропозицією виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) щодо подовження дії на 2011�2012 роки Програми роз�
витку автоматизованих систем управління транспортом м.
Києва АСУТ (АСКДР, АСДУ) на 2007�2009 роки.

2. Пункт 3 рішення Київської міської ради від 19.12.06
№ 291�1/348 викласти в такій редакції:

“3. Визначити комунальне підприємство Київської місь�

кої ради “Київдорсервіс” замовником робіт зі створення ав�
томатизованої системи управління транспортом м. Києва
АСУТ (АСКДР, АСДУ).”

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київської міської ради з питань транспорту та
зв’язку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про затвердження попереднього звіту 
та подовження роботи тимчасової 

контрольної комісії Київради з питань 
контролю цільового та ефективного 

використання коштів 
комунальним підприємством 

“Київтранспарксервіс”
Від 14 липня 2011 року № 391/5778

Заслухавши та обговоривши звіт тимчасової контрольної комісії, відповідно до статті 26 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 16.9 статті 16 Регламенту Київської міської ради та пунк�
ту 6 рішення Київської міської ради від 31.03.11 № 76/5463 “Про створення тимчасової контрольної комі�
сії Київради з питань контролю цільового та ефективного використання коштів комунальним підприємством
“Київтранспарксервіс” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома попередній звіт тимчасової контроль�
ної комісії Київради згідно з додатком.

2. Доповнити пункт 2 рішення Київради від 31.03.11
№ 76/5463 “Про створення тимчасової контрольної комісії
Київради з питань контролю за цільовим та ефективним ви�
користанням коштів комунальним підприємством “Київ�
транспарксервіс” словами: “� Самохін Олексій Юрійович,
депутат Київської міської ради;”.

3. Подовжити термін роботи тимчасової контрольної ко�

місії Київради з питань контролю цільового та ефективного
використання коштів комунальним підприємством “Київ�
транспарксервіс”, створеної рішенням Київради від 31.03.11
№ 76/5463, на три місяці.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань правопорядку, регламен�
ту та депутатської етики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про реорганізацію 
комунального підприємства 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) “Кобза”

Від 14 липня 2011 року № 406/5793

Відповідно до статей 104, 106 Цивільного кодексу України, статей 59, 78 Господарського кодексу Укра�
їни, пункту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самовряду�
вання в Україні”, з метою підвищення ефективності використання майна комунальної власності міста та
створення умов для ефективного надання послуг громадського харчування у приміщеннях адмінбудинків
на вул. Хрещатик, 36 та вул. Б. Хмельницького, 6�А Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Реорганізувати комунальне підприємство виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) “Кобза” шляхом приєднання до комуналь�
ного підприємства “Госпкомобслуговування”.

2. Встановити, що комунальне підприємство “Госпком�
обслуговування” є правонаступником усіх прав і обов’яз�
ків комунального підприємства виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) “Кобза”.

3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) здійснити організаційно�
правові заходи щодо виконання пункту 1 цього рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий



Про встановлення розміру статутного капіталу 
комунального підприємства “Госпкомобслуговування”

від 14 липня 2011 року № 404/5791

Відповідно до частини четвертої статті 78 Господарського кодексу України, частини п’ятої статті 60 За�
кону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою встановлення розміру статутного капіта�
лу комунального підприємства “Госпкомобслуговування” і закріплення за комунальним підприємством
“Госпкомобслуговування” на праві господарського відання майна, що належить до комунальної власності
міста і фінансується з міського бюджету або придбавається за власні кошти, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити статутний капітал комунального підпри�
ємства “Госпкомобслуговування” (далі — КП “Госпкомоб�
слуговування”) за рахунок майна як внесок власника до ста�
тутного фонду КП “Госпкомобслуговування” у розмірі 10 ти�
сяч 347 гривень 97 копійок, що складається із залишкової
вартості об’єктів, які знаходяться на його балансі станом на
01.03.11, згідно з додатком.

2. Встановити, що мінімальний статутний капітал КП
“Госпкомобслуговування” формується за рахунок балансо�

вої вартості необоротних активів, що сформовані в сумі ви�
трат на придбання основних засобів комунальної власно�
сті територіальної громади міста Києва.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток до рішення Київської міської ради від 14 липня 2011 року № 404/5791

Перелік майна, що передається до статутного фонду 
КП “Госпкомобслуговування”

№
п/п

Наймен вання Інвентарний
номер

Одиниця
вимір

Кіль ість
, од

Залиш ова
вартість, рн.

1. Монітор ТFТLG 17 Flatron L1753S Silver 10405961 шт. 1 937,44

2. Монітор ТFТLG 17 Flatron L1753S Silver 10405962 шт. 1 937,44

3. Процесор АМD Sempron LE-140; 2,7
GНz

10405963 шт. 1 1654,37

4. Процесор АМD Sempron LE-140; 2,7
GНz

10405964 шт. 1 1654,37

5. Ба атоф н ціональний пристрій НР
Deskjet 3050 з Wi-Fi

10405959 шт. 1 710,13

6. Ба атоф н ціональний пристрій НР
Deskjet 3050 з Wi-Fi

10405960 шт. 1 710,13

7. Комп'ютер персональний 10402897 шт. 1 2825,11

8. Сейф 10401287 шт. 1 918,98

Всьо о: 8 10347,97

Заст пни місь о о олови — се ретар Київради
Г. Гере а

Про закриття VII сесії Київради VI скликання
від 14 липня 2011 року № 829/6216

Беручи до уваги те, що питання VII сесії Київради VI скликання вичерпані, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

VII сесію Київради VI скликання оголосити закритою.

Київсь ий місь ий олова Л. Черновець ий

Про призупинення здійснення будівництва,
реконструкції та капітального ремонту будівель 

в межах вулиць Ірининської, Рейтарської, О. Гончара, 
Великої Житомирської, Михайлівської 

та Михайлівського провулку
від 14 липня 2011 року № 392/5779

На виконання Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, протокольного рішення на�
ради з розгляду питання збереження історичного характеру містобудівного середовища в межах зон охо�
рони м. Києва від 15.12.2009, враховуючи пункт 6 Протоколу засідання Громадської гуманітарної ради під
головуванням Президента України В. Ф. Януковича від 17.03.2011, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Призупинити здійснення будівництва, реконструкції та
капітального ремонту будівель в межах вулиць Ірининської,
Рейтарської, О. Гончара, Великої Житомирської, Михайлів�
ської та Михайлівського провулку до затвердження відпо�
відного проекту детального плану території буферної зони
ансамблю споруд Софійського собору та з урахуванням про�
позицій робочої групи з перевірки дотримання вимог збе�
реження пам’яток та традиційного характеру середовища
при забудові та реконструкції в межах центрального історич�
ного ареалу міста Києва.

2. Встановити, що це рішення не розповсюджується на
здійснення будівництва споруд, необхідних для інженерно�
го забезпечення та життєдіяльності міста.

3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації) забезпечити розроблення

проекту детального плану території буферної зони ансамб�
лю споруд Софійського собору та координацію розробки
проектів на цій території.

4. Взяти до відома, що фінансування розроблення та за�
твердження проекту детального плану території буферної
зони ансамблю споруд Софійського собору здійснюється
за рахунок та в межах затверджених асигнувань, передба�
чених йому на зазначену мету в бюджеті міста Києва на
2011 рік.

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 порядок денний пленарного засідання VII сесії 
Київради VI скликання 14.07.11

від 14 липня 2011 року № 362/5749

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

ВИРІШИЛА:

Внести до порядку денного пленарного засідання VII
сесії Київради VI скликання 14.07.11 наступні питання:

1. Інформація голови Київської міської виборчої комі�
сії про реєстрацію депутата Київської міської ради.

2. Про порушення перед Головою Верховної Ради Укра�
їни клопотання про нагородження Грамотою Верховної
Ради України Грищенка Миколи Васильовича.

3. Про порушення перед Головою Верховної Ради Укра�
їни клопотання про нагородження Почесною грамотою
Верховної Ради України Мартиша Володимира Івановича.

4. Про внесення змін до рішення Київської міської ра�
ди від 17.07.2008 № 20/20.

5. Про внесення змін до рішення Київради від 30.12.10
№ 573/5385 “Про бюджет міста Києва на 2011 рік”.

6. Про звільнення гр. Хайло С. Ф. від сплати держав�
ного мита.

7. Про безкоштовний проїзд в міському комунальному
пасажирському транспорті загального користування пат�
ронажних сестер міського товариства Червоного Хреста.

8. Про внесення змін до рішення Київської міської ра�
ди від 31.03.2011 № 80/5467 “Про затвердження розпо�
ділу коштів на реалізацію у 2011 році заходів міської Між�
галузевої комплексної програми “Здоров’я киян на 2003�
2011 роки”.

9. Про проведення пілотного проекту залучення при�
ватно�практикуючих лікарів для надання населенню по�
слуг первинної медико�санітарної допомоги в Дарниць�
кому та Дніпровському районах міста Києва на період
2011 року.

10. Про надання дозволу на створення органу само�
організації населення “Будинковий комітет “Вулиця Круп�
ської, 10” у Дарницькому районі м. Києва.

11. Про дозвіл на створення органу самоорганізації
населення “Комітет мікрорайону “Комсомольського маси�
ву “Пробудження” у Дніпровському районі м. Києва,

12. Про внесення змін до рішення Київської міської ра�
ди від 30.09.2004 № 479/1889 “Про дозвіл на створення
органу самоорганізації населення “Комітет мікрорайону
“Пирогів”.

13. Про надання дозволів на створення органів само�
організації населення — будинкових комітетів у Солом’ян�
ському районі м. Києва.

14. Про найменування вулиць у Оболонському районі
м. Києва.

15. Про найменування та перейменування вулиць у м.
Києві.

16. Про затвердження Положення про Головне управ�
ління транспорту та зв’язку виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).

17. Про внесення змін до рішення Київради від
19.12.2006 № 291�1/348 “Про затвердження Програми
розвитку автоматизованих систем управління транспор�
том м. Києва АСУТ (АСКДР, АСДУ) на 2007�2009 роки”.

18. Про питання впорядкування діяльності суб’єктів
господарювання в галузі зв’язку та інформаційних техно�
логій.

19. Про питання Музею історії міста Києва.
20. Про реорганізацію комунальних підприємств.
21. Про внесення змін до деяких рішень Київської місь�

кої ради.
22. Про Положення про Президію Київської міської ра�

ди.
23. Про Положення про постійні комісії Київської місь�

кої ради.
24. Про Регламент Київської міської ради.
25. Про внесення змін до рішення Київради від

01.07.2008 № 9/9 “Про перелік та склад постійних комі�
сій Київради”.

26. Про обрання Страннікова А. М. до складу постій�
ної комісії Київради з питань бюджету та соціально�еко�
номічного розвитку.

27. Про розгляд протесту заступника прокурора міста
Києва від 15.04.2011 № 07/1�232 вих�11 на пункти 7, 8
рішення Київради від 23.12.2010 № 402/5214 “Про пого�
дження призначення та звільнення посадових осіб вико�
навчого органу Київради (Київської міської державної ад�
міністрації) та керівників підприємств, установ та органі�
зацій комунальної форми власності територіальної грома�
ди міста Києва”.

28. Про внесення змін та доповнень до рішення Київ�
ради від 25.05.2011 № 199/5586 “Про затвердження Місь�
кої цільової програми сприяння в забезпеченні діяльно�
сті судів загальної юрисдикції та інших судових органів у
місті Києві на 2011�2015 роки”.

29. Про внесення змін до рішення Київради від
30.10.2008 № 581/581 “Про склад комісії Київради з пи�
тань поновлення прав реабілітованих”.

30. Про проведення у місті Києві Міжнародних моло�
діжних Дельфійських ігор та Сьомих молодіжних ігор дер�
жав — країн СНД.

31. Про затвердження Програми розвитку туризму в
м. Києві до 2015 року.

32. Про створення тимчасової контрольної комісії Ки�

ївради з питань виявлення і припинення фактів самовіль�
ного зайняття земельних ділянок, використання земель
всупереч їх цільовому призначенню, самовільного будів�
ництва в місті Києві.

33. Про затвердження попереднього звіту та продов�
ження роботи тимчасової контрольної комісії Київради з
питань контролю цільового та ефективного використан�
ня коштів комунальним підприємством “Київтранспарк�
сервіс”.

34. Про призупинення здійснення будівництва в межах
вулиць Ірининська, Рейтарська, О. Гончара, Велика Жи�
томирська, Михайлівська та Михайлівський провулок.

35. Про заходи щодо сприяння організації створення
спортивної рекреаційної зони на території Гідропарку в м.
Києві.

З6. Про придбання тролейбусів для КП “Київпастранс”.
37. Про зарахування до комунальної власності терито�

ріальної громади міста Києва критого майданчика для очі�
кування відвідувачів консульського відділу Посольства
Швейцарської Конфедерації на вул. Козятинській, 12 у
Печерському районі м. Києва.

38. Про надання дозволів на укладання на новий тер�
мін договорів оренди нерухомого майна територіальної
громади міста Києва у Шевченківському районі.

39. Про надання дозволів на продовження термінів дії
договорів оренди та на укладання договору суборенди
нерухомого майна територіальної громади міста Києва.

40. Про передачу майнового комплексу “Дніпро” в опе�
ративне управління Управлінню справами виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації).

41. Про розгляд протесту заступника прокурора міста
Києва від 09.12.2010 № 07/3�662�вих�10 на п. З додат�
ку 2 до рішення Київської міської ради від 08.02.2007
№ 62/723 “Про програму приватизації комунального май�
на територіальної громади міста Києва на 2007�2010 ро�
ки”.

42. Про передачу в оренду Свято�Іллінської Парафії
Української православної церкви в Подільському районі м.
Києва нежилих приміщень.

43. Про надання згоди на безоплатну передачу цілісно�
го майнового комплексу історико�архітектурної пам’ят�
ки�музею “Київська фортеця”.

44. Про зарахування до комунальної власності терито�
ріальної громади міста Києва об’єктів та витрат, понесе�
них на будівництво об’єкта — “Капітальний ремонт Хар�
ківського шляхопроводу”.

45. Про передачу майна територіальної громади міс�
та Києва в оренду. (2 проекти)

46. Про надання дозволу комунальному підприємству
“Дирекція будівництва шляхово�транспортних споруд м.
Києва” на знесення та комунальному підприємству “Шля�
хово�експлуатаційне управління по ремонту та утриман�
ню автомобільних шляхів та споруд на них “Магістраль”
на списання з балансу підземного пішохідного переходу
ПК�61 “Корчувате�І”.

47. Про внесення змін до рішення Київської міської ра�
ди від 31.03.2011 № 100/5487 “Про Програму привати�
зації комунального майна територіальної громади міста
Києва на 2011�2012 роки”.

48. Про деякі питання оренди майна територіальної
громади міста Києва.

49. Про надання згоди на безоплатну передачу май�
на, нежитлових будівель та споруд комунальної власно�
сті територіальної громади міста Києва на вулиці Білиць�
кій, 13А у державну власність.

50. Про надання згоди на прийняття до комунальної
власності територіальної громади м. Києва закінченого
будівництвом об’єкта.

51. Про встановлення розміру статутного капіталу ко�
мунального підприємства “Госпкомобслуговування”.

52. Про внесення змін до рішень Київської міської ра�
ди з питань оренди (притулок).

53. Про реорганізацію комунального підприємства ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) “Кобза”.

54. Про надання дозволів на укладання договору орен�
ди та договору суборенди нерухомого майна територіаль�
ної громади міста Києва.

55. Про визнання таким, що втратив чинність, пункт 3
рішення Київської міської ради від 25.09.2003 № 16/890
“Про Порядок здійснення самоврядного контролю за ви�
користанням і охороною земель у м. Києві” (А 18879).

56. Про внесення змін до рішення Київської міської ра�
ди від 25.12.2008 № 944/944 “Про врегулювання питан�
ня користування земельними ділянками в місті Києві” 
(А 18890).

57. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки дошкільно�
му навчальному закладу № 506 по шосе Стратегічному,
54 в Голосіївському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування будівель (К 16764).

58. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
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леустрою щодо відведення земельної ділянки Київсько�
му міському педагогічному університету імені Б. Д. Грін�
ченка по просп. Юрія Гагаріна, 16�в у Дніпровському райо�
ні м. Києва для експлуатації та обслуговування будівель
Університетського коледжу (К 16307).

59. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки управлін�
ню освіти Деснянської районної у місті Києві державної
адміністрації на вул. Академіка Курчатова, 14а у Деснян�
ському районі м. Києва для експлуатації та обслуговуван�
ня будівель і споруд (К 17067).

60. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки управлін�
ню освіти Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації на вул. Оноре де Бальзака, 59 у Деснян�
ському районі м. Києва для експлуатації та обслуговуван�
ня будівель і споруд (К 17043).

61. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки управлін�
ню освіти Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації на вул. Оноре де Бальзака, 16 б у Деснян�
ському районі м. Києва для експлуатації та обслуговуван�
ня будівель і споруд (К 17050).

62. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки управлін�
ню освіти Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації на вул. Маршала Жукова, 47 б у Деснян�
ському районі м. Києва для експлуатації та обслуговуван�
ня будівель і споруд (К 17083).

6З. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки управлін�
ню освіти Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації на вул. Космонавта Волкова, 22а у Деснян�
ському районі м. Києва для експлуатації та обслуговуван�
ня будівель і споруд (К 17077).

64. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки управлін�
ню освіти Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації на вул. Мілютенка, 44а у Деснянському райо�
ні м. Києва для експлуатації та обслуговування будівель
і споруд (К 17080).

65. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки управлін�
ню освіти Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації на просп. Лісовому, 31а у Деснянському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування буді�
вель і споруд (К 17022).

66. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки управлін�
ню освіти Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації на просп. Володимира Маяковського, 24 в
у Деснянському районі м. Києва для експлуатації та об�
слуговування будівель і споруд (К 17017).

67. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки управлін�
ню освіти Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації на вул. Радунській, 46а у Деснянському райо�
ні м. Києва для експлуатації та обслуговування будівель
і споруд (К 17078).

68. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки управлін�
ню освіти Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації на вул. Архітектора Ніколаєва, 5а у Деснян�
ському районі м. Києва для експлуатації та обслуговуван�
ня будівель і споруд (К 17038).

69. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки управлін�
ню освіти Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації на просп. Володимира Маяковського, 7 в у
Деснянському районі м. Києва для експлуатації та обслу�
говування будівель і споруд (К 17020).

70. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки управлін�
ню освіти Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації на вул. Олександра Сабурова, 11 б у Дес�
нянському районі м. Києва для експлуатації та обслуго�
вування будівель і споруд (К 17081).

71. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки управлін�
ню освіти Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації на вул. Милославській, 23 а у Деснянсько�
му районі м. Києва для експлуатації та обслуговування бу�
дівель і споруд (К 17061).

72. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки управлін�
ню освіти Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації на вул. Миколи Лаврухіна, 13 б у Деснян�
ському районі м. Києва для експлуатації та обслуговуван�
ня будівель і споруд (К 17012).

73. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки управлін�
ню освіти Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації на вул. Мілютенка, 10а у Деснянському райо�
ні м. Києва для експлуатації та обслуговування будівель
і споруд (К 17008).

74. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки управлін�
ню освіти Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації на просп. Володимира Маяковського, 18 б
у Деснянському районі м. Києва для експлуатації та об�
слуговування будівель і споруд (К 17056).

75. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�

леустрою щодо відведення земельної ділянки управлін�
ню освіти Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації на вул. Академіка Курчатова, 8 а у Деснян�
ському районі м. Києва для експлуатації та обслуговуван�
ня будівель і споруд (К 17066).

76. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки управлін�
ню освіти Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації на просп. Лісовому, 6 б у Деснянському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування буді�
вель і споруд (К 17010).

77. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки управлін�
ню освіти Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації на вул. Теодора Драйзера, 30в у Деснян�
ському районі м. Києва для експлуатації та обслуговуван�
ня будівель і споруд (К 17009).

78. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки управлін�
ню освіти Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації на просп. Володимира Маяковського, 62 г
у Деснянському районі м. Києва для експлуатації та об�
слуговування будівель і споруд (К 17015).

79. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки управлін�
ню освіти Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації на вул. Марини Цвєтаєвої, 14а у Деснян�
ському районі м. Києва для експлуатації та обслуговуван�
ня будівель і споруд (К 17045).

80. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки управлін�
ню освіти Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації на вул. Миколи Закревського, 89а у Деснян�
ському районі м. Києва для експлуатації та обслуговуван�
ня будівель і споруд (К 17016).

81. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки управлін�
ню освіти Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації на просп. Володимира Маяковського, 7 б у
Деснянському районі м. Києва для експлуатації та обслу�
говування будівель і споруд (К 17013).

82. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки управлін�
ню освіти Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації на вул. Маршала Жукова, 33а у Деснянсько�
му районі м. Києва для експлуатації та обслуговування бу�
дівель і споруд (К 17064).

83. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки управлін�
ню освіти Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації на вул. Мілютенка, 15�а у Деснянському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування буді�
вель і споруд (К 17063).

84. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки управлін�
ню освіти Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації на вул. Оноре де Бальзака, 86а у Деснян�
ському районі м. Києва для експлуатації та обслуговуван�
ня будівель і споруд (К 17032).

85. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки управлін�
ню освіти Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації на просп. Володимира Маяковського, 89 а
у Деснянському районі м. Києва для експлуатації та об�
слуговування будівель і споруд (К 17005).

86. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки управлін�
ню освіти Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації на вул. Оноре де Бальзака, 63а у Деснян�
ському районі м. Києва для експлуатації та обслуговуван�
ня будівель і споруд (К 17007).

87. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки управлін�
ню освіти Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації на вул. Шолом�Алейхема, 4 а у Деснянсько�
му районі м. Києва для експлуатації та обслуговування бу�
дівель і споруд (К 17018).

88. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки управлін�
ню освіти Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації на вул. Радистів, 61 у Деснянському райо�
ні м. Києва для експлуатації та обслуговування будівель
і споруд (К 17021).

89. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки управлін�
ню освіти Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації на вул. Миколи Закревського, 31 а у Дес�
нянському районі м. Києва для експлуатації та обслуго�
вування будівель і споруд (К 17062).

90. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки управлін�
ню освіти Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації на просп. Володимира Маяковського, 10 а
у Деснянському районі м. Києва для експлуатації та об�
слуговування будівель і споруд (К 17037).

91. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки управлін�
ню освіти Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації на вул. Маршала Жукова, 30а у Деснянсько�
му районі м. Києва для експлуатації та обслуговування бу�
дівель і споруд (К 17006).

92. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�

леустрою щодо відведення земельної ділянки управлін�
ню освіти Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації на вул. Братиславській, 4а у Деснянському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування буді�
вель і споруд (К 17023).

93. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки управлін�
ню освіти Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації на вул. Радунській, 22/9 а у Деснянському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування буді�
вель і споруд (К 17019). 

94. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки
управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації на вул. Миколи Закревського, 19
б у Деснянському районі м. Києва для експлуатації та об�
слуговування будівель і споруд (К 17058).

95. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки управлін�
ню освіти Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації на вул. Вікентія Беретті, 9 у Деснянському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування буді�
вель і споруд (К 17086).

96. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки управлін�
ню освіти Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації па вул. Будищанській, 7 б у Деснянському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування буді�
вель і споруд (К 17039).

97. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки управлін�
ню освіти Деснянської районної в місті Киш державної ад�
міністрації па вул. Олександра Сабурова, 5 а у Деснян�
ському районі м. Києва для експлуатації та обслуговуван�
ня будівель і споруд (К 17059).

98. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки управлін�
ню освіти Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації на вул. Олександра Сабурова, 19 а у Дес�
нянському районі м. Києва для експлуатації та обслуго�
вування будівель і споруд (К 17054).

99. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки управлін�
ню освіти Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації па вул. Академіка Курчатова, 11 а у Деснян�
ському районі м. Києва для експлуатації та обслуговуван�
ня будівель і споруд (К 17044).

100. Про падання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки управ�
лінню освіти Деснянської районної в місті Києві держав�
ної адміністрації па вул. Оноре де Бальзака, 52а у Дес�
нянському районі м. Києва для експлуатації та обслуго�
вування будівель і споруд (К 17053).

101. Про падання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки управ�
лінню освіти Деснянської районної в місті Києві держав�
ної адміністрації на вул. Миколи Закревського, 85�в у Дес�
нянському районі м. Києва для експлуатації та обслуго�
вування будівель і споруд (К 17082).

102. Про падання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки управ�
лінню освіти Деснянської районної в місті Києві держав�
ної адміністрації на вул. Мілютенка, 23�б у Деснянсько�
му районні м. Києва для експлуатації та обслуговування
будівель і споруд (К 17065).

103. Про падання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки управ�
лінню освіти Деснянської районної в місті Києві держав�
ної адміністрації на вул. Миколи Закревського, 37 а у Дес�
нянському районі м. Києва для експлуатації та обслуго�
вування будівель і споруд (К 17055).

104. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки управ�
лінню освіти Деснянської районної в місті Києві держав�
ної адміністрації на бульв. Вигурівському, 13а у Деснян�
ському районі м. Києва для експлуатації та обслуговуван�
ня будівель і споруд (К 17049).

105. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки управ�
лінню освіти Деснянської районної в місті Києві держав�
ної адміністрації на просп. Лісовому, 19а у Деснянсько�
му районі м. Києва для експлуатації та обслуговування бу�
дівель і споруд (К 17069).

106. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки управ�
лінню освіти Деснянської районної в місті Києві держав�
ної адміністрації на бульв. Вигурівському, 13 б у Деснян�
ському районі м. Києва для експлуатації та обслуговуван�
ня будівель і споруд (К 17042).

107. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки управ�
лінню освіти Деснянської районної у місті Києві держав�
ної адміністрації на вул. Оноре де Бальзака, 46 б у Дес�
нянському районі м. Києва для експлуатації та обслуго�
вування будівель і споруд (К 17068).

108. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки управ�
лінню освіти Деснянської районної у місті Києві держав�
ної адміністрації на бульв. Володимира Висоцького, З у
Деснянському районі м. Києва для експлуатації та обслу�
говування будівель і споруд (К 17089).

109. Про надання дозволу на розроблення проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки управ�
лінню освіти Деснянської районної у місті Києві держав�
ної адміністрації на вул. Миколи Закревського, 49 б у Дес�
нянському районі м. Києва для експлуатації та обслуго�
вування будівель і споруд (К 17052).

110. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки управ�
лінню освіти Деснянської районної в місті Києві держаної
адміністрації на вул. Олександра Сабурова, 16 б у Дес�
нянському районі м. Києва для експлуатації та обслуго�
вування будівель і споруд (К 17051).

111. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки управ�
лінню освіти Деснянської районної в місті Києві держаної
адміністрації на вул. Вікентія Беретті, 5а у Деснянському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування буді�
вель і споруд (К 17060).

112. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки управ�
лінню освіти Деснянської районної у місті Києві держав�
ної адміністрації на вул. Миколи Закревського, 9а у Дес�
нянському районі м. Києва для експлуатації та обслуго�
вування будівель і споруд (К 17040).

113. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки управ�
лінню освіти Деснянської районної в місті Києві держав�
ної адміністрації на просп. Володимира Маяковського, 4
д у Деснянському районі м. Києва для експлуатації та об�
слуговування будівель і споруд (К 17079).

114. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки управ�
лінню освіти Деснянської районної в місті Києві держав�
ної адміністрації на просп. Володимира Маяковського, 52
а у Деснянському районі м. Києва для експлуатації та об�
слуговування будівель і споруд (К 17084).

115. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки управ�
лінню освіти Деснянської районної в місті Києві держаної
адміністрації на вул. Лісківській, 8а у Деснянському райо�
ні м. Києва для експлуатації та обслуговування будівель
і споруд (К 17085).

116. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки управ�
лінню освіти Деснянської районної в місті Києві держаної
адміністрації на вул. Будищанській, 4а у Деснянському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування буді�
вель і споруд (К 17014).

117. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки управ�
лінню освіти Деснянської районної в місті Києві держав�
ної адміністрації на вул. Каштановій, 13 б у Деснянсько�
му районі м. Києва для експлуатації та обслуговування бу�
дівель і споруд (К 17046).

118. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки управ�
лінню освіти Деснянської районної в місті Києві держав�
ної адміністрації на вул. Мілютенка, 18а у Деснянському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування буді�
вель і споруд (К 17057).

119. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки управ�
лінню освіти Деснянської районної в місті Києві держав�
ної адміністрації на просп. Володимира Маяковського, 19
у Деснянському районі м. Києва для експлуатації та об�
слуговування будівель і споруд (К 17041).

120. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки управ�
лінню освіти Деснянської районної в місті Києві держав�
ної адміністрації на вул. Оноре де Бальзака, 90�4 у Дес�
нянському районі м. Києва для експлуатації та обслуго�
вування будівель і споруд (К 17087).

121. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки управ�
лінню освіти Деснянської районної в місті Києві держав�
ної адміністрації на вул. Костянтина Данькевича, 1 а Дес�
нянському районі м. Києва для експлуатації та обслуго�
вування будівель і споруд (К 17048).

122. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки управ�
лінню освіти Деснянської районної в місті Києві держав�
ної адміністрації на бульв. Леоніда Бикова, 1а у Деснян�
ському районі м. Києва для експлуатації та обслуговуван�
ня будівель і споруд (К 17047).

123. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки спеціа�
лізованій середній загальноосвітній школі № 322 на просп.
Володимира Маяковського, 38а у Деснянському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування будівель і
споруд школи № 322 (К 18300).

124. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки управ�
лінню освіти Деснянської районної в місті Києві держав�
ної адміністрації на просп. Лісовому, 24а у Деснянсько�
му районі м. Києва для експлуатації та обслуговування бу�
дівель і споруд (К 17070).

125. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки дошкіль�
ному навчальному закладу № 152 Печерського району м.
Києва по вул. Кіквідзе, За в Печерському районі м. Ки�
єва для експлуатації та технічного обслуговування будів�
лі (К 17120).

126. Про надання дозволу на розроблення проекту



землеустрою щодо відведення земельної ділянки Дер�
жавному закладу “Київський коледж зв’язку” по вул. Лей�
пцизькій, 6 в Печерському районі м. Києва для експлу�
атації та обслуговування будівлі гуртожитку (К 16496).

127. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Кому�
нальному мистецькому навчальному закладу Печерсько�
го району м. Києва “Дитяча музична школа № 4 ім. Д. Д.
Шостаковича” по вул. Бастіонній, 5а в Печерському райо�
ні м. Києва для експлуатації та обслуговування Дитячої му�
зичної школи № 4 ім. Д. Д. Шостаковича (К 18092).

128. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Кому�
нальному мистецькому навчальному закладу Печерсько�
го району м. Києва “Дитяча музична школа № 10” по вул.
Червоноармійській, 75 у Печерському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування Дитячої музичної школи
№ 10 (К 18093).

129. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки ліцею
№ 157 загальноосвітньому навчальному закладу з по�
глибленим вивченням англійської мови з 1 класу та про�
фільним навчанням у 8�11 класах по просп. Героїв Ста�
лінграда, 23�а в Оболонському районі м. Києва для об�
слуговування та експлуатації будівель та споруд закладу
освіти (К 17127).

130. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки поза�
шкільному навчальному закладу спеціалізована дитячо�
юнацька школа олімпійського резерву з футболу “Зміна”
по вул. Лайоша Гавро, 24�а в Оболонському районі м.
Києва для обслуговування та експлуатації будівель і спо�
руд закладу освіти (К 18179).

131. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки серед�
ній загальноосвітній школі № 226 загальноосвітньому на�
вчальному закладу І�Ш ступенів по вул. Прирічній, 19�є
в Оболонському районі м. Києва для обслуговування та
експлуатації будівель та споруд закладу освіти (К 18186).

132. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки навчаль�
но�виховному комплексу № 240 “Соціум” — середній за�
гальноосвітній школі І�II ступенів, ліцей “Управлінські тех�
нології” (111 ступінь) по просп. Героїв Сталінграда, 39�г
в Оболонському районі м. Києва для обслуговування та
експлуатації будівель і споруд освіти (К 18178).

133. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки серед�
ній загальноосвітній школі № 29 загальноосвітній навчаль�
ний заклад І�II по вул. Михайла Майорова. 3�а в Оболон�
ському районі м. Києва для обслуговування та експлу�
атації будівель та споруд закладу освіти (К 18187).

134. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки гімна�
зії “Оболонь” по вул. Прирічній, 27�б в Оболонському
районі м. Києва для обслуговування та експлуатації буді�
вель та споруд закладу освіти (К 17134).

135. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки спеціа�
лізованій школі № 244 — загальноосвітньому навчально�
му закладу І ступеня з поглибленим вивченням англійської
мови з 1 класу по вул. Прирічній, 27�а в Оболонському
районі м. Києва для обслуговування та експлуатації буді�
вель та споруд закладу освіти (К 17137).

136. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки почат�
ковій школі № 326 — загальноосвітньому навчальному за�
кладу І ступеня м. Києва по вул. Вишгородській, 44�в в
Оболонському районі м. Києва для обслуговування та екс�
плуатації будівель та споруд закладу освіти (К 18225).

137. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки спеціа�
лізованій школі № 194 “Перспектива” — загальноосвітньо�
му навчальному закладу 1�ІІ ступенів з поглибленим ви�
вченням природних дисциплін по вул. Герої Дніпра, 10�
б в Оболонському районі м. Києва для обслуговування та
експлуатації будівель та споруд закладу освіти (К 18226).

138. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки спеціа�
лізованій школі № 239 — загальноосвітньому навчально�
му закладу І�Ш ступенів з поглибленим вивченням ні�
мецької мови з першого класу по просп. Оболонському,
16�д в Оболонському районі м. Києва для обслуговуван�
ня та експлуатації будівель та споруд закладу освіти 
(К 17986).

139. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки гімна�
зії № 143 Оболонського району по вул. Богатирській, 2�
6 в Оболонському районі м. Києва для обслуговування та
експлуатації будівель та споруд закладу освіти (К 17985).

140. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки поза�
шкільному навчальному закладу Центру науково�технічної
творчості молоді “Сфера” Оболонського району м. Києва
по просп. Героїв Сталінграда, 18 в Оболонському райо�
ні м. Києва для обслуговування та експлуатації будівель
та споруд закладу освіти (К 18222).

141. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки загальноос�
вітньому навчальному закладу № 233 по вул. Лайоша Гавро,
22�а в Оболонському районі м. Києва для обслуговування та
експлуатації будівель та споруд закладу освіти (К 17124).

142. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки серед�
ній загальноосвітній школі № 232 по вул. Лайоша Гавро,
4�г в Оболонському районі м. Києва для обслуговування
та експлуатації будівель та споруд закладу освіти 
(К 17136).

143. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки серед�
ній загальноосвітній школі № 231 загальноосвітній на�
вчальний заклад І�Ш ступенів по вул. Богатирській, 2�в в
Оболонському районі м. Києва для обслуговування та екс�
плуатації будівель та споруд закладу освіти (К 18185).

144. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки спеціа�
лізованій школі № 298 загальноосвітній навчальний за�
клад І�Ш ступенів з поглибленим вивченням англійської
мови з першого класу по просп. Героїв Сталінграда, 58�
6 в Оболонському районі м. Києва для обслуговування та
експлуатації будівель та споруд закладу освіти (К 18219).

145. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки спеціа�
лізованій школі № 16 з поглибленим вивченням англій�
ської мови загальноосвітній навчальний заклад І�Ш сту�
пенів по вул. Вишгородській, 42/1 в Оболонському райо�
ні м. Києва для обслуговування та експлуатації будівель
та споруд закладу освіти (К 18177).

146. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки школі�
дитячому садку 1 ступеня “Світозар” по вул. Архітектора
Вербицького, 8�б у Дарницькому районі м. Києва для екс�
плуатації та обслуговування будівель та споруд (К 17657).

147. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Дошкіль�
ному навчальному закладу № 678 у пров. Волго�Донсько�
му, 77 в Дарницькому районі м. Києва для експлуатації
та обслуговування будівель (К 18316).

148. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Дошкіль�
ному навчальному закладу № 148 по вул. Вересневій, 5
а у Дарницькому районі м. Києва для експлуатації та об�
слуговування будівель (К 18315).

149. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Дошкіль�
ному навчальному закладу № 5 по вул. Срібнокільській,
4а у Дарницькому районі м. Києва для експлуатації та об�
слуговування будівель (К 18320).

150. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Дошкіль�
ному навчальному закладу № 99 у пров. Поліському, 5/1
в Дарницькому районі м. Києва для експлуатації та об�
слуговування будівель (К 18317).

151. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Серед�
ній загальноосвітній школі І�Ш ступенів № 62 по вул. Кня�
жий Затон, 17в у Дарницькому районі м. Києва для екс�
плуатації та обслуговування будівель (К 18323).

152. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки серед�
ній загальноосвітній школі І�Ш ступенів № 160 по вул.
Російській, 45 в Дарницькому районі м. Києва для екс�
плуатації та обслуговування будівель (К 18319).

153. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Дошкіль�
ному навчальному закладу № 89 по вул. Княжий Затон,
17 г у Дарницькому районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування будівель (К 18318).

154. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки дошкіль�
ному навчальному закладу № 747 по вул. Бударіна, 9 у
Святошинському районі м. Києва для експлуатації та об�
слуговування будівель та споруд (К 17616).

155. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки управ�
лінню освіти Святошинської районної у місті Києві дер�
жавної адміністрації по вул. Петра Чаадаєва, 3а у Свято�
шинському районі м. Києва для експлуатації та обслуго�
вування будівель і споруд (К 17621).

156. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки дитячо�
юнацькому спортивному клубу Святошинського району
м. Києва з водних видів спорту “Бригантина” по вул. Ве�
лика Кільцева, 3�а у Святошинському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування будівель та споруд 
(К 17453).

157. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Техніч�
ному ліцею Національного технічного університету Укра�
їни “Київський політехнічний інститут” м. Києва для екс�
плуатації та обслуговування закладу на вул. Адама Міц�
кевича, 7 у Солом’янському районі м. Києва (К 17961).

158. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Публіч�
ному акціонерному товариству “Київенерго” для експлу�
атації та обслуговування трансформаторної підстанції (ПС
110/35/10кВ Святошино) на просп. Перемоги, 81 у Свя�
тошинському районі м. Києва (К 18365).

159. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Публіч�
ному акціонерному товариству “Київенерго” на бульв.
Дружби народів, 12 у Печерському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування трансформаторної під�
станції (ТП�1757) (К 18386).

160. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Публіч�
ному акціонерному товариству “Київенерго” на вул. Лей�
пцизькій, 11а в Печерському районі м. Києва для експлу�
атації та обслуговування трансформаторної підстанції 
(ТП�1531) (К 18415).

161. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведен�ня земельної ділянки публіч�
ному акціонерному товариству “Київенерго” на вул. Лей�
пцизькій, 6 у Печерському районі м. Києва для експлу�
атації та обслуговування трансформаторної підстанції 
(ТП�1212) (К 18402).

162. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Публіч�
ному акціонерному товариству “Київенерго” на вул. Анрі
Барбюса, 49/1 в Печерському районі м. Києва для екс�
плуатації та обслуговування трансформаторної підстанції
(ТП�401) (К 18369).

163. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Публіч�
ному акціонерному товариству “Київенерго” на вул. Не�
мировича�Данченка, 2а в Печерському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування трансформаторної під�
станції (ТП�740) (К 18394).

164. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Публіч�
ному акціонерному товариству “Київенерго” на вул. Ака�
деміка Філатова, 7 в Печерському районі м. Києва для екс�
плуатації та обслуговування трансформаторної підстанції
(ТП�4148) (К 18371).

165. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Публіч�
ному акціонерному товариству “Київенерго” на вул. Іва�
на Кудрі, 22 в Печерському районі м. Києва для експлу�
атації та обслуговування трансформаторної підстанції 
(ТП�1766) (К 18392).

166. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Публіч�
ному акціонерному товариству “Київенерго” на вул. Ве�
ликій Васильківській, 87 у Печерському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування трансформаторної під�
станції (ТП�3001) (К 18367).

167. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Публіч�
ному акціонерному товариству “Київенерго” на вул. Про�
фесора Підвисоцького, 13 в Печерському районі м. Ки�
єва для експлуатації та обслуговування трансформатор�
ної підстанції (ТП�3985)(К 18406).

168. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Публіч�
ному акціонерному товариству “Київенерго” на вул. Кік�
відзе, 3 в Печерському районі м. Києва для експлуатації
та обслуговування трансформаторної підстанції (ТП�752)
(К 18407).

169. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Публіч�
ному акціонерному товариству “Київенерго” на вул. Пред�
славинській, 14 в Печерському районі м. Києва для екс�
плуатації та обслуговування трансформаторної підстанції
(ТП�2267) (К 18408).

170. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Публіч�
ному акціонерному товариству “Київенерго” на вул. Мос�
ковській, 37 в Печерському районі м. Києва для експлу�
атації та обслуговування трансформаторної підстанції 
(ТП�1194) (К 18413).

171. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Публіч�
ному акціонерному товариству “Київенерго” на вул. Ака�
деміка Філатова, 1/22 в Печерському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування трансформаторної під�
станції (ТП�2389) (К 18370).

172. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Публіч�
ному акціонерному товариству “Київенерго” на бульв.
Дружби народів, 7 у Печерському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування трансформаторної під�
станції (ТП�1319) (К 18374).

173. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Публіч�
ному акціонерному товариству “Київенерго” по вул. Са�
перне поле, 45 в Печерському районі м. Києва для екс�
плуатації та обслуговування трансформаторної підстанції
(ТП�3799) (К 18410).

174. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Публіч�
ному акціонерному товариству “Київенерго” на вул. Су�
ворова, 5 в Печерському районі м. Києва для експлуата�
ції та обслуговування трансформаторної підстанції (ТП�67)
(К 18412).

175. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки Публічному ак�
ціонерному товариству “Київенерго” на вул. Анрі Барбюса, 56
в Печерському районі м. Києва для експлуатації та обслуго�
вування трансформаторної підстанції (ТП�3405) (К 18373).

176. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Публіч�
ному акціонерному товариству “Київенерго” по вул. Ве�
ликій Васильківській, 75 в Печерському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування трансформаторної під�
станції (ТП�424)(К 18368).

177. Про надання дозволу на розроблення проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки Публіч�
ному акціонерному товариству “Київенерго” у пров. Ар�
сенальному, 5 в Печерському районі м. Києва для екс�
плуатації та обслуговування трансформаторної підстанції
(ТП�3938) (К 18396).

178. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Публіч�
ному акціонерному товариству “Київенерго” на бульв. Ле�
сі Українки, 1 у Печерському районі м. Києва для експлу�
атації та обслуговування трансформаторної підстанції 
(ТП�2157) (К 18381).

179. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Публіч�
ному акціонерному товариству “Київенерго” на вул. Су�
ворова, 1 у Печерському районі м. Києва для експлуата�
ції та обслуговування комплектної трансформаторної під�
станції (КТП�1983)(К 18414).

180. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Публіч�
ному акціонерному товариству “Київенерго” на бульв. Ле�
сі Українки, 2 в Печерському районі м. Києва для експлу�
атації та обслуговування трансформаторної підстанції 
(ТП�2393) (К 18391).

181. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Публіч�
ному акціонерному товариству “Київенерго” на бульв. Ле�
сі Українки, 5 в Печерському районі м. Києва для експлу�
атації та обслуговування трансформаторної підстанції 
(ТП�2481) (К 18404).

182. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Публіч�
ному акціонерному товариству “Київенерго” на вул. Пат�
ріса Лумумби, 12 в Печерському районі м. Києва для екс�
плуатації та обслуговування трансформаторної підстанції
(ТП�1876) (К 18411).

183. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Публіч�
ному акціонерному товариству “Київенерго” на вул. Ве�
ликій Васильківській, 53 в Печерському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування трансформаторної під�
станції (ТП�4054) (К 18376).

184. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Публіч�
ному акціонерному товариству “Київенерго” на бульв.
Дружби народів, 23 в Печерському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування трансформаторної під�
станції (ТП�4740)

(К 18388).
185. Про надання дозволу на розроблення проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки Публіч�
ному акціонерному товариству “Київенерго” на бульв.
Дружби народів, 5 в Печерському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування трансформаторної під�
станції (ТП�2003) (К 18375).

186. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Публіч�
ному акціонерному товариству “Київенерго” на вул. Лей�
пцизькій, 13 в Печерському районі м. Києва для експлу�
атації та обслуговування трансформаторної підстанції 
(ПС 35/10кВ Печерська) (К 18393).

187. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Публіч�
ному акціонерному товариству “Київенерго” на бульв.
Дружби народів, 13 в Печерському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування трансформаторної під�
станції (ТП�1461) (К 18395).

188. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Публіч�
ному акціонерному товариству “Київенерго” по вул. Пи�
липа Орлика, 22 в Печерському районі м. Києва для екс�
плуатації та обслуговування трансформаторної підстанції
(ТП�18) (К 18403).

189. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Публіч�
ному акціонерному товариству “Київенерго” на бульв.
Дружби народів, 10а в Печерському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування трансформаторної під�
станції (ТП�2146) (К 18384).

190. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Публіч�
ному акціонерному товариству “Київенерго” на бульв.
Дружби народів, 38 у Печерському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування трансформаторної під�
станції (ТП�4334) (К 18387).

191. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Публіч�
ному акціонерному товариству “Київенерго” на вул. Лей�
пцизькій, 1а в Печерському районі м. Києва для експлу�
атації та обслуговування трансформаторної підстанції 
(ТП�3380) (К 18401).

192. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Публіч�
ному акціонерному товариству “Київенерго” на вул. Ака�
деміка Богомольця, 4 в Печерському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування трансформаторної під�
станції (ТП�644) (К 18378).

193. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Публіч�
ному акціонерному товариству “Київенерго” на вул. Ве�
ликій Васильківській, 49 в Печерському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування трансформаторної під�
станції (ТП�487) (К 18366).
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194. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Публіч�
ному акціонерному товариству “Київенерго” по вул. Меч�
никова, 6а в Печерському районі м. Києва для експлуата�
ції та обслуговування трансформаторної підстанції 
(ТП�1303) (К 18405).

195. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Публіч�
ному акціонерному товариству “Київенерго” на вул. Ци�
тадельній, 7 в Печерському районі м. Києва для експлу�
атації та обслуговування трансформаторної підстанції 
(ТП�1773) (К 18390).

196. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Публіч�
ному акціонерному товариству “Київенерго” на бульв. Ле�
сі Українки, 12 в Печерському районі м. Києва для екс�
плуатації та обслуговування трансформаторної підстанції
(ТП�2044) (К 18382).

197. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Публіч�
ному акціонерному товариству “Київенерго”2 на вул. Ака�
деміка Богомольця, 10 в Печерському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування трансформаторної під�
станції (ТП�3637) (К 18379).

198. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Публіч�
ному акціонерному товариству “Київенерго” на вул. Ан�
дрія Іванова, 12�17 в Печерському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування трансформаторної під�
станції (ТП�3330) (К 18380).

199. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Публіч�
ному акціонерному товариству “Київенерго” на вул. Па�
наса Мирного, 26 в Печерському районі м. Києва для екс�
плуатації та обслуговування трансформаторної підстанції
(ТП�4145) (К 18398).

200. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки Публічно�
му акціонерному товариству “Київенерго” на бульв. Ли�
хачова, 2/4 в Печерському районі м. Києва для експлу�
атації та обслуговування трансформаторної підстанції 
(ТП�1618) (К 18389).

201. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки публіч�
ному акціонерному товариству “Київенерго” на вул. Бас�
тіонній, 6 в Печерському районі м. Києва для експлуата�
ції та обслуговування трансформаторної підстанції
(ТП�1540) (К 18397).

202. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки Публічно�
му акціонерному товариству “Київенерго” у пров. Січне�
вому, 3/5 в Печерському районі м. Києва для експлуата�
ції та обслуговування трансформаторної підстанції 
(ТП�515) (К 18409).

203. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки Публічно�
му акціонерному товариству “Київенерго” на вул. Мечни�
кова, 5а в Печерському районі м. Києва для експлуатації
та обслуговування трансформаторної підстанції (ТП�3387)
(К 18400).

204. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки Публічно�
му акціонерному товариству “Київенерго” на бульв. Друж�
би народів, 10 у Печерському районі м. Києва для екс�
плуатації та обслуговування трансформаторної підстанції
(ТП�1515) (К 18385).

205. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки акціонер�
ній енергопостачальній компанії “Київенерго” на просп.
Свободи, 28�а (літера “Б”) у Подільському районі м. Ки�
єва для експлуатації та обслуговування розподільчої під�
станції (РП�141) (К 18085).

206. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки акціонер�
ній енергопостачальній компанії “Київенерго” на Набе�
режному шосе, 2�4 (літера “А”) у Подільському районі 
м. Києва для експлуатації та обслуговування розподіль�
чої пункту № 3 (РП�3) (К 18377).

207. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки акціонер�
ній енергопостачальній компанії “Київенерго” у пров. Елек�
триків, 17 (літери “С”, “Т”) у Подільському районі м. Ки�
єва для експлуатації та обслуговування будівлі лаборато�
рії металів та боксу бетонного СТ�2 (К 17902).

208. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки акціонер�
ній енергопостачальній компанії “Київенерго” на просп.
Правди, 80 б (літера “Б”) у Подільському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування розподільчої підстан�
ції (РП�145) (К 18086).

209. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки акціонер�
ній енергопостачальній компанії “Київенерго” на просп.
Правди, 33а (літера “А”) у Подільському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування розподільчої підстан�
ції (РП�293) (К 18040).

210. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки акціо�
нерній енергопостачальній компанії “Київенерго” у пров.
Електриків, 17 (літера “Н”, “О”) у Подільському районі м.
Києва для експлуатації та обслуговування складу облад�
нання та арматури СТ�2 (К 17903).

211. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки акціо�
нерній енергопостачальній компанії “Київенерго” на вул.
Фрунзе, 103 а (літера “А”) у Подільському районі м. Ки�
єва для експлуатації та обслуговування розподільчої під�
станції (РП�169) (К 18039).

212. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки акціо�
нерній енергопостачальній компанії “Київенерго” на вул.
Вітряні гори, 2 у Подільському районі м. Києва для екс�
плуатації та обслуговування розподільчої підстанції 
(РП�63) (К 17335).

213. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Публіч�
ному акціонерному товариству “Київенерго” по вул. Ве�
ликій Васильківській, 129 в Печерському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування трансформаторної під�
станції (ТП�2226) (К 18372).

214. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Релі�
гійній громаді Української Православної Церкви парафії на
честь Святих Першоверховних Апостолів Петра і Павла в
Оболонському районі м. Києва по вул. Фрунзе, 160 в Обо�
лонському районі м. Києва для відтворення, будівництва,
експлуатації храмового комплексу (довідведення) 
(К 17580).

215. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки управ�
лінню Державної автомобільної інспекції Головного управ�
ління Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві
по вул. Львівській, 80 у Святошинському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування будівель та споруд 
(К 18346).

216. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки това�
риству з обмеженою відповідальністю “Амістар” по вул.
Стрийській, 6 у Святошинському районі м. Києва для екс�
плуатації та обслуговування нежитлової будівлі (офіс) 
(К 18512).

217. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки відкри�
тому акціонерному товариству “Укртелеком” по просп.
Оболонському, 32 б в Оболонському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування існуючої автоматичної те�
лефонної станції (К 18105).

218. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Голов�
ному управлінню капітального будівництва міста Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) по просп. Героїв Сталінгра�
да, 37 в Оболонському районі м. Києва для будівництва
багатоповерхового паркінгу (К 16655).

219. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки відкри�
тому акціонерному товариству “Укртелеком” по вул. Мар�
шала Малиновського, 23а в Оболонському районі м. Ки�
єва для експлуатації та обслуговування існуючої опорно�
підсилювальної станції № 15 (К 18199).

220. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки комуналь�
ній аварійно�рятувальній службі “Київська служба поря�
тунку” по вул. Прирічній (на березі затока “Оболонь” р.
Дніпро) в Оболонському районі м. Києва для створення,
розташування та утримання учбово�тренувального полі�
гону та водолазно�рятувального підрозділу (К 17146).

221. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки відкри�
тому акціонерному товариству “Укртелеком” по вул. Ма�
кіївській, 3 в Оболонському районі м. Києва для експлу�
атації та обслуговування існуючої автоматичної телефон�
ної станції (К 18162).

222. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки відкрито�
му акціонерному товариству “Укртелеком” по вул. Геро�
їв Дніпра, 32д в Оболонському районі м. Києва для екс�
плуатації та обслуговування існуючої опорно�підсилюваль�
ної станції № 17 (К 17975).

223. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки відкрито�
му акціонерному товариству “Укртелеком” по просп. Ака�
деміка Глушкова, 18а в Голосіївському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування існуючої опорно�підсилю�
вальної станції № 19 (К 18310).

224. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки відкрито�
му акціонерному товариству “Укртелеком” по просп. Ака�
деміка Глушкова, 38 в Голосіївському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування існуючої автоматичної те�
лефонної станції (К 17638).

225. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки відкрито�
му акціонерному товариству “Укртелеком” по вул. Горь�
кого, 40 в Голосіївському районі м. Києва для експлуата�
ції та обслуговування існуючої автоматичної телефонної
станції (К 17677)

226. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки відкрито�
му акціонерному товариству “Укртелеком” по вул. Лято�
шинського, 4 б в Голосіївському районі м. Києва для екс�
плуатації та обслуговування існуючої автоматичної теле�
фонної станції (К 17639)

227. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�

леустрою щодо відведення земельної ділянки централь�
ній спілці споживчих товариств (Укоопспілка) по вул. Іл�
лі Еренбурга, За, 5 в Голосіївському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування адміністративної, вироб�
ничих та складських будівель (К 16038)

228. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельних ділянок Міністер�
ства оборони України по вул. Онуфрія Трутенка, 3 в Го�
лосіївському районі м. Києва для експлуатації та обслу�
говування адміністративно�господарських будівель та спо�
руд військового містечка № 141 (К 16320)

229. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельних ділянок Міжрегіо�
нальній Академії управління персоналом (у формі Акціо�
нерного товариства закритого типу) по вул. Фрометів�
ській, 18�г (просп. Червонозоряний, 119) в Голосіївсько�
му районі м. Києва для обслуговування навчально�адмі�
ністративних корпусів МАУП (К 16958)

230. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки відкрито�
му акціонерному товариству “Укртелеком” по просп. 40�
річчя Жовтня, 74�б в Голосіївському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування існуючої опорно�підсилю�
вальної станції № 18 (К 17970).

231. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Мініс�
терству оборони України по вул. Любомирській, 1 в Го�
лосіївському районі м. Києва для експлуатації та обслу�
говування адміністративно�господарських будівель та спо�
руд військового містечка № 299 (К 16312).

232. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки публічно�
му акціонерному товариству “Акціонерний комерційний
промислово�інвестиційний банк” по бульв. Перова, 28 в
Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та обслу�
говування будівлі філії “Лівобережне відділення ПАТ Пром�
інвестбанк в м. Києва” (К 16678).

233. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою шодо відведення земельної ділянки відкритому
акціонерному товариству “Укртелеком” по вул. міста Ша�
летт, 1�6 в Дніпровському районі м. Києва для експлу�
атації та обслуговування існуючої автоматичної телефон�
ної станції (К 17813).

234. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки відкрито�
му акціонерному товариству “Укртелеком” по вул. Райдуж�
на, 27�а у Дніпровському районі м. Києва для експлуата�
ції та обслуговування існуючої автоматичної телефонної
станції (К 17810).

235. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою шодо відведення земельної ділянки Моторно�
му (транспортному) страховому бюро України по бульв.
Русанівському, 8 в Дніпровському районі м. Києва для
обслуговування та експлуатації адміністративної будівлі (К
18364).

236. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки комуналь�
ному підприємству “Дирекція будівництва шляхово�транс�
портних споруд м. Києва” на відрізку від оз. Райдуга до
бульв. Перова в Дніпровському районі м. Києва для бу�
дівництва Подільського мостового переходу через р. Дніп�
ро (К 18176).

237. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою шодо відведення земельної ділянки об’єднан�
ню співвласників багатоквартирного будинку “Комфорт
Раїси Окіпної, 4” на вул. Раїси Окіпної, 4 в Дніпровсько�
му районі, м. Києва для експлуатації та обслуговування
житлового будинку (К 18256).

238. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки відкрито�
му акціонерному товариству “Укртелеком” по вул. Челя�
бінська, 5�а в Дніпровському районі м. Києва для експлу�
атації та обслуговування існуючої автоматичної телефон�
ної станції (К 18128).

239. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки відкрито�
му акціонерному товариству “Укртелеком” по просп. Ге�
нерала Ватутіна, 10�6 в Дніпровському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування існуючої опорно�під�
силювальної станції № 20 (К 17973).

240. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки відкрито�
му акціонерному товариству “Укртелеком” по просп. Пав�
ла Тичини, 22�в в Дніпровському районі м. Києва для екс�
плуатації та обслуговування існуючої опорно�підсилюваль�
ної станції № 14 (К 17979).

241. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки відкри�
тому акціонерному товариству “Укртелеком” по вул. Кур�
натовського, 20�а в Дніпровському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування існуючої автоматичної те�
лефонної станції (К 18130).

242. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки відкрито�
му акціонерному товариству “Укртелеком” на вул. Брати�
славській, 6а у Деснянському районі м. Києва для експлу�
атації та обслуговування існуючої автоматичної телефон�
ної станції (К 18131).

243. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки управлін�
ню освіти Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації на вул. Оноре де Бальзака, 55а у Деснян�

ському районі м. Києва для експлуатації та обслуговуван�
ня будівель і споруд (К 17011).

244. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки житлово�бу�
дівельному кооперативу “Будівельник�8” на вул. Олек�
сандра Сабурова, 4 у Деснянському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування житлового будинку та при�
будинкової території (К 18506).

245. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки житлово�бу�
дівельному кооперативу “Суднобудівник�18” на вул. Оно�
ре де Бальзака, 54 у Деснянському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування житлового будинку та при�
будинкової території (К 18515).

246. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки житловому
кооперативу № 3 на просп. Володимира Маяковського,
77 у Деснянському районі м. Києва для експлуатації та об�
слуговування житлового будинку та прибудинкової тери�
торії (К 18511).

247. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки відкрито�
му акціонерному товариству “Укртелеком” на просп. Во�
лодимира Маяковського, 56а у Деснянському районі 
м. Києва для експлуатації та обслуговування існуючої ав�
томатичної телефонної станції (К 17811).

248. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки відкрито�
му акціонерному товариству “Укртелеком” на вул. Теодо�
ра Драйзера, 17 у Деснянському районі м. Києва для екс�
плуатації та обслуговування існуючої автоматичної теле�
фонної станції (К 17812).

249. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки відкрито�
му акціонерному товариству “Укртелеком” на просп. Лі�
совому, 17д у Деснянському районі м. Києва для експлу�
атації та обслуговування існуючої автоматичної телефон�
ної станції № 13 (К 18354).

250. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки об’єднан�
ню співвласників багатоквартирного будинку “Вікторія”
на вул. Шолом�Алейхема, 17 б у Деснянському районі м.
Києва для експлуатації та обслуговування будинку та при�
будинкової території (К 18001).

251. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки това�
риству з обмеженою відповідальністю “Актив бізнес�плюс”
на вул. Червоноткацькій, 88 у Деснянському районі м. Ки�
єва для експлуатації та обслуговування офісно�складської
будівлі (К 18123)

252. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки відкрито�
му акціонерному товариству “Укртелеком” по вул. Мілю�
тенка, 29 у Деснянському районі м. Києва для експлуата�
ції та обслуговування існуючої автоматичної телефонної
станції (К 18129)

253. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки відкрито�
му акціонерному товариству “Укртелеком” на вул. Олек�
сандра Сабурова, 18а у Деснянському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування існуючої опорно�підсилю�
вальної станції № 22 (К 17976)

254. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки закритому
акціонерному товариству “Сільпо Рітейл” на вул. Теодо�
ра Драйзера, 8 у Деснянському районі м. Києва для об�
слуговування нежитлового будинку�універмагу (К 16622)

255. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки житлово�бу�
дівельному кооперативу “Промбудівельник�10” на бульв.
Вигурівському, 5 у Деснянському районі м. Києва для екс�
плуатації будинку (К 18094).

256. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки товариству
з обмеженою відповідальністю “Пітон” на вул. Віскозній,
3 у Деснянському районі м. Києва для експлуатації та об�
слуговування виробничих приміщень (К 17555).

257. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки релігійній
громаді “Віфанія” у Деснянському районі м. Києва Єван�
гельських християн�баптистів на вул. Кутузова, 2 у Дес�
нянському районі м. Києва для обслуговування та експлу�
атації молитовного дому (К 16523).

258. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки відкрито�
му акціонерному товариству “Укртелеком” на вул. Лісків�
ській, 66 у Деснянському районі м. Києва для експлуата�
ції та обслуговування існуючої опорно�підсилювальної
станції № 27 (К 18198)

259. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки відкрито�
му акціонерному товариству “Укртелеком” на просп. Во�
лодимира Маяковського, 20г у Деснянському районі м.
Києва для експлуатації та обслуговування існуючої опо�
рно�підсилювальної станції № 21 (К 17972).

260. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки Житлово�
будівельному кооперативу “ІМПУЛЬС” для експлуатації
житлового будинку та прибудинкової території на вул. Ге�
роїв Севастополя, 9 у Солом’янському районі м. Києва 
(К 17475).

261. Про надання дозволу на розроблення проекту
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землеустрою щодо відведення земельної ділянки Відкри�
тому акціонерному товариству “Укртелеком” для експлу�
атації та обслуговування існуючої автоматичної телефон�
ної станції військового містечка на вул. Івана Пулюя, 1 в
у Солом’янському районі м. Києва (К 18351).

262. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки Державно�
му територіально�галузевому об’єднанню “Південно�За�
хідна залізниця” Комунальному підприємству “Київський
метрополітен” для спільної експлуатації та обслуговуван�
ня вестибюлю станції метро “Вокзальна” та приміського
вокзалу на площі Вокзальній, 1 у Солом’янському райо�
ні м. Києва (К 18264).

263. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки Національ�
ному авіаційному університету для експлуатації та обслу�
говування будівлі учбового корпусу з інженерно�технічним
обладнанням на вул. Метробудівській, 5а у Солом’янсько�
му районі м. Києва (К 18289)

264. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки Відкрито�
му акціонерному товариству “Київ�Дніпровське міжгалу�
зеве підприємство промислового залізничного транспор�
ту” для експлуатації споруд та залізничних колій у Соло�
м’янському районі м. Києва (К 16809)

265. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки Відкрито�
му акціонерному товариству “Укртелеком” для експлуата�
ції та обслуговування існуючої автоматичної телефонної
станції на вул. Лебедєва�Кумача, 8 у Солом’янському
районі м. Києва (К 18165)

266. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки Акціонер�
но�комерційному банку соціального розвитку “Укрсоц�
банк” для обслуговування та експлуатації будинку на вул.
Солом’янській, 23а у Солом’янському районі м. Києва (К
16265)

267. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки Відкрито�
му акціонерному товариству “Київський�дослідний ре�
монтно�механічний завод” для експлуатації та обслугову�
вання виробничо�адміністративних будівель на вул. Ушин�
ського, 38 у Солом’янському районі м. Києва(К 16225)

268. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки Приватно�
му акціонерному підприємству “Український авіаційно�
технічний центр” для експлуатації та обслуговування ви�
робничо�господарських будівель та інженерних споруд
на просп. Повітрофлотському, 93 у Солом’янському райо�
ні м. Києва (К 17602)

269. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки Міністер�
ству оборони України для експлуатації та обслуговування
адміністративно�господарських будівель та споруд вій�
ськового містечка № 238 на вул. Волинській, 64 у Соло�
м’янському районі м. Києва (К 16316).

270. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки Об’єднан�
ню співвласників багатоквартирного будинку “Прогрес” на
вул. Чеській, 4 в Печерському районі м. Києва для екс�
плуатації та обслуговування житлового будинку (К 17689).

271. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Спілці
журналістів України по вул. Хрещатик, 27 а в Печерсько�
му районі м. Києва для експлуатації та обслуговування бу�
дівлі (К 16091).

272. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки Міністер�
ству оборони України на бульв. Лесі Українки, 25 в Пе�
черському районі м. Києва для експлуатації та обслуго�
вування адміністративно�господарських будівель та спо�
руд військового містечка № 62 (К 16324).

273. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки Об’єднан�
ню співвласників багатоквартирного будинку “Борець” на
бульв. Дружби народів, 11 в Печерському районі м. Ки�
єва для експлуатації та обслуговування житлового будин�
ку та прибудинкової території (К 17457).

274. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки Міністер�
ству оборони України по вул. Госпітальній, 16�18 в Пе�
черському районі м. Києва для експлуатації та обслуго�
вування адміністративно�господарських будівель та спо�
руд військового містечка № 25 (К 16327).

275. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки Міністер�
ству оборони України по вул. Госпітальній, 18 в Печер�
ському районі м. Києва для експлуатації та обслуговуван�
ня адміністративно�господарських будівель та споруд вій�
ськового містечка № 54 (К 16385).

276. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки відкрито�
му акціонерному товариству “Київський радіозавод” по
вул. Сормовській, 13 в Дарницькому районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування магазину (К 16820).

277. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки відкрито�
му акціонерному товариству “Укртелеком” по вул. Архі�
тектора Вербицького, 3 в Дарницькому районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування існуючої автоматич�
ної телефонної станції (К 17808).

278. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�

леустрою щодо відведення земельної ділянки відкрито�
му акціонерному товариству “Укртелеком” по вул. Росій�
ській, 48 в Дарницькому районі м. Києва для експлуата�
ції та обслуговування існуючої автоматичної телефонної
станції (К 17809)

279. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки відкрито�
му акціонерному товариству “Укртелеком” по вул. Лари�
си Руденко, 3�в у Дарницькому районі м. Києва для екс�
плуатації та обслуговування існуючої опорно�підсилюваль�
ної станції (К 18352).

280. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки відкрито�
му акціонерному товариству “Укртелеком” по вул. Ревуць�
кого, 18�б у Дарницькому районі м. Києва для експлуата�
ції та обслуговування існуючої опорно�підсилювальної
станції № 24 (К 17977).

281. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Казен�
ному підприємству Науково�технічному комплексу “Ім�
пульс” по вул. Горлівській, 209 в Дарницькому районі м.
Києва для експлуатації та обслуговування виробничого
комплексу підприємства (К 18302).

282. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки відкрито�
му акціонерному товариству “Укртелеком” по просп. Пет�
ра Григоренка, 36�в у Дарницькому районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування існуючої автоматичної те�
лефонної станції (К 18166).

283. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення� земельної ділянки відкрито�
му акціонерному товариству “Укртелеком” по вул. Ревуць�
кого, 36 в Дарницькому районі м. Києва для експлуатації
та обслуговування існуючої опорно�підсилювальної стан�
ції № 25 (К 18196).

284. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки Національ�
ному авіаційному університету по вул. Ілліча, 14�а в Дар�
ницькому районі м. Києва для експлуатації та обслугову�
вання гуртожитку (К 18293)

285. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки публічно�
му акціонерному товариству “Акціонерний комерційний
банк “КИЇВ”, закритому акціонерному товариству “Швей�
не підприємство “Юність” на вул. Фролівській, 3/34 (літ.
“Б”) у Подільському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування Подільського відділення ПАТ “АКБ “КИЇВ”,
офісних приміщень, магазину та гуртожитку (К 16921).

286. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельних ділянок комуналь�
ному підприємству “Дирекція будівництва шляхово�транс�
портних споруд м. Києва” у Дніпровському та Деснян�
ському районах м. Києва у Деснянському районі м. Ки�
єва для будівництва дороги від Подільського мостового
переходу до проспекту Ватутіна з будівництвом транс�
портної розв’язки на примиканні в урочищі Горбачиха до
Подільського мостового переходу через р. Дніпро (К
18106).

287. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки акціонер�
ному товариству закритого типу “Український науково�
дослідний інститут радіоапаратури” на вул. Вікентія Хвой�
ки, 15/15 (літ. № 55) у Подільському районі м. Києва для
реконструкції, експлуатації та обслуговування адміністра�
тивно�виробничої будівлі (К 16161).

288. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки відкри�
тому акціонерному товариству “Укртелеком” по просп.
Свободи, 24в у Подільському районі м. Києва для експлу�
атації та обслуговування існуючої опорно�підсилювальної
станції № 16 (К 18311).

289. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки Клінічній
лікарні № 15 Подільського району м. Києва на вул. Гри�
горія Сковороди, 2 у Подільському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування існуючих будівель та спо�
руд лікарні (К 18224).

290. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки відкрито�
му акціонерному товариству “Укртелеком” по вул. Ната�
лії Ужвій, 1 (літера А) у Подільському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування існуючої автоматичної те�
лефонної станції (АТС�460) (К 17402).

291. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Голов�
ному управлінню культури і мистецтв виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) на Андріївському узвозі, 8 у Подільському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування бу�
дівлі театру (К 18232).

292. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки Клінічній
лікарні № 15 Подільського району м. Києва на вул. Фрун�
зе, 107 у Подільському районі м. Києва для експлуатації
та обслуговування існуючих будівель та споруд лікарні 
(К 18223).

293. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки закритому
акціонерному товариству “А. Е. С. Київобленерго” по вул.
Стеценка, 1�А в Шевченківському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування об’єктів електроенергети�
ки (К 18207).

294. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки госпіталю
(з поліклінікою) Головного управління МВС України в міс�
ті Києві по вул. Платона Майбороди, 19 в Шевченківсько�
му районі м. Києва для експлуатації та обслуговування бу�
дівель та споруд закладу (К 18273).

295. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки відкрито�
му акціонерному товариству “Укртелеком” по вул. Ісаакя�
на, 3 в Шевченківському районі м. Києва для експлуата�
ції та обслуговування існуючої автоматичної телефонної
станції (К 17724)

296. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки відкрито�
му акціонерному товариству “Укртелеком” по вул. Софій�
ській, 11/15 (вул. Софіївська, 11/15) в Шевченківському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування існу�
ючої автоматичної телефонної станції (К 17723).

297. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки Головному
управлінню Міністерства Внутрішніх Справ України в міс�
ті Києві по вул. Тургенєвській, 43 в Шевченківському райо�
ні м. Києва під обслуговування адмінбудинку (К 16999).

298. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки житлово�бу�
дівельному кооперативу “АТЕК” по вул. Командарма Убо�
ревича, 18, 20 у Святошинському районі м. Києва для об�
слуговування житлових будинків та прибудинкової тери�
торії (К 18295).

299. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки відкрито�
му акціонерному товариству”Укртелеком” по вул. Коміса�
ра Рикова, 2г у Святошинському районі м. Києва для екс�
плуатації та обслуговування існуючої автоматичної теле�
фонної станції № 6 (К 18353).

300. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки об’єднан�
ню співвласників багатоквартирного будинку “Святошин”
по вул. Командарма Уборевича, 27 у Святошинському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування бу�
динку (К 17378).

301. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки това�
риству з обмеженою відповідальністю “Укрексім” у пров.
Приладному, 4�б у Святошинському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування нежилого будинку — ма�
газину (К 17271).

302. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки відкрито�
му акціонерному товариству “Укртелеком” ‘по вул. Ірпін�
ській, 65а у Святошинському районі м. Києва для експлу�
атації та обслуговування існуючої опорно�підсилювальної
станції № 23 (К 17971).

303. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки закритому
акціонерному товариству “Київська міжобласна спеціаль�
на науково�реставраційна проектно�виробнича майстер�
ня” по вул. Миру, 103 у Святошинському районі м. Києва
для обслуговування виробничої бази ( К 17518)

304. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки громадяни�
ну Гочіяєву Юсуфу Борисбійовичу по вул. Синьоозерній,
6 у Святошинському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування виробничої будівлі (К 16501).

305. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки об’єднан�
ню співвласників багатоквартирного будинку “Моноліт”
по вул. Михайла Котельникова, 33 у Святошинському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування жит�
лового будинку (К 16884).

306. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки приватно�
му малому підприємству “БІГ�Х” по вул. Ямській, 36�а в
Голосіївському районі м. Києва для експлуатації та обслу�
говування майстерні по ремонту автомобілів (К 16363).

307. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельних ділянок закритому
акціонерному товариству “Укрвторчормет” по вул. Будін�
дустрії, 8 в Голосіївському районі м. Києва для експлу�
атації та обслуговування відкритої площадки для збері�
гання готової продукції (К 16641).

308. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки товариству
з обмеженою відповідальністю “Гута�Скло” по просп. Чер�
вонозоряному, 119 в Голосіївському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування адміністративно�вироб�
ничого будинку та допоміжних будівель і споруд (К 16721).

309. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки товариству
з обмеженою відповідальністю “Дім�буд�3” по вул. Ло�
моносова, 40�а в Голосіївському районі м. Києва для екс�
плуатації будівель кафе та магазину (К 16874).

310. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки това�
риству з обмеженою відповідальністю “Прибутковий дім”
по вул. Фрометівській, 18�а в Голосіївському районі м. Ки�
єва для обслуговування житлового будинку (К 16957).

311. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки товариству з
обмеженою відповідальністю “ГРАНД�ХОЛЛ” по вул. Жилян�
ській, 43�б в Голосіївському районі м. Києва для експлуата�
ції та обслуговування адміністративного будинку (К 17998).

312. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки това�
риству з обмеженою відповідальністю “Українсько�Амери�
канський Інститут відкритої освіти ім. Джорджа Вашинг�
тона” по просп. Червонозоряний, 119 в Голосіївському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування ад�
міністративно�виробничого будинку та допоміжних буді�
вель і споруд (К 16883).

313. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки това�
риству з обмеженою відповідальністю “КОМПЛЕКС�Л” по
вул. Промисловій, 4 в Голосіївському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування виробничої бази (К 18266).

314. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки об’єд�
нанню співвласників багатоквартирного будинку “Скарб”
на просп. Петра Григоренка, 38�а в Дарницькому районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування житлового
будинку (К 17113).

315. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок закри�
тому акціонерному товариству “Холдингова компанія
“Бліц�інформ” на вул. Червоноткацькій, 67, 69, 67а, 77 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва, експлу�
атації та обслуговування друкарського цеху та окладу си�
ровини на місці існуючих об’єктів нерухомості (К 16493).

316. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки акціо�
нерній судноплавній компанії “УКРРІЧФЛОТ” в парку Друж�
би народів, 5 у Деснянському районі м. Києва для екс�
плуатації та обслуговування будівель комплексу центру
дозвілля і відпочинку (К 18444).

317. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки това�
риству з обмеженою відповідальністю “ПАН ЕНЕРГО” на
вул. Деснянській у Деснянському районі м. Києва для екс�
плуатації та обслуговування ТП (К 17991).

318. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки това�
риству з обмеженою відповідальністю “Холдингова ком�
панія “ДМС” на вул. Воскресенській, 7 в Дніпровському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування за�
кладу громадського харчування (К 18425).

319. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки това�
риству з обмеженою відповідальністю “Сервіс�технобуд”
по вул. Саперне поле, 5 в Печерському районі м. Києва
для будівництва, експлуатації та обслуговування житло�
вого комплексу з об’єктами соціально�громадського при�
значення та паркінгами зі знесенням існуючих будівель
та споруд (К 17933).

320. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки Комуналь�
ному підприємству з утримання та експлуатації житлово�
го фонду спеціального призначення “СПЕЦЖИТЛОФОНД”
на вул. Професора Підвисоцького, 4�в в Печерському
районі м. Києва для будівництва доступного житла для
працівників медичних закладів комунальної власності м.
Києва (К 18218).

321. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки приват�
ному підприємству “Юнімакс” по просп. Миколи Бажана
(за вул. Зарічною) у Дарницькому районі м. Києва для
будівництва, експлуатації та обслуговування торговельно�
го комплексу з об’єктами інженерно�транспортної інфра�
структури та дитячого дошкільного закладу (К 18442).

322. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки комуналь�
ному підприємству з питань будівництва житлових будин�
ків “Житлоінвестбуд�УКБ” на ділянці № 15 у 9�му мікро�
районі житлового масиву Позняки у Дарницькому районі
м. Києва для будівництва житлового будинку в тому чис�
лі по програмі доступного житла з вбудовано�прибудова�
ним дошкільним закладом (К 18201).

323. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки комуналь�
ному підприємству з утримання та експлуатації житлово�
го фонду спеціального призначення “СПЕЦЖИТЛОФОНД”
по вулиці Теремківській, 3 в Голосіївському районі м. Ки�
єва для будівництва, обслуговування та експлуатації жит�
лового будинку (К 18441).

324. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки комуналь�
ному підприємству з утримання та експлуатації житлово�
го фонду спеціального призначення “СПЕЦЖИТЛОФОНД”
по проспекту 40�річчя Жовтня, 74 в Голосіївському райо�
ні м. Києва для будівництва житлового будинку для пра�
цівників КП Київський метрополітен та ПАТ “Київметро�
буд” (К 18307).

325. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки комунально�
му підприємству з утримання та експлуатації житлового
фонду спеціального призначення “Спецжитлофонд” на вул.
Генерала Потапова, 1�а у Святошинському районі м. Києва
для будівництва житлового будинку для працівників КП Ки�
ївський метрополітен та ПАТ “Київметробуд” (К 18305).

326. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки Відкрито�
му акціонерному товариству “Укртелеком” для експлуата�
ції та обслуговування існуючої автоматичної телефонної
станції № 2 на вул. Солом’янській, 7б у Солом’янському
районі м. Києва (К 18350).
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327. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки Публічно�
му акціонерному товариству “Київенерго” по бульв. Друж�
би народів, 19�21 в Печерському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування трансформаторної під�
станції (ТП�1523) (К 18399).

328. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки комуналь�
ному підприємству “Київтранспарксервіс” по вул. Горо�
децького (від вул. Хрещатик до вул. Ольгинської) в Пе�
черському районі м. Києва для будівництва та експлуата�
ції підземного багаторівневого паркінгу з об’єктами транс�
портної інфраструктури (К 18594).

329. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки Міністер�
ству оборони України на просп. Броварському у Деснян�
ському районі м. Києва для експлуатації та обслуговуван�
ня адміністративно�господарських будівель та споруд вій�
ськового містечка № 161 (К 16318).

330. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки об’єднан�
ню співвласників багатоквартирного будинку “ГОНЧАРА
37�А” по вул. Олеся Гончара, 37а в Шевченківському райо�
ні м. Києва для обслуговування будинку та прибудинко�
вої території (К 16100).

331. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки дошкіль�
ному навчальному закладу № 208 по просп. Оболонсько�
му, 7а в Оболонському районі м. Києва для обслугову�
вання та експлуатації будівель та споруд закладу освіти
(К 18488).

332. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки дошкільно�
му навчальному закладу № 193 по просп. Оболонському,
16г в Оболонському районі м. Києва для обслуговування
та експлуатації будівель та споруд закладу освіти 
(К 18484).

333. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки акціонер�
ній судоплавній компанії “УКРРІЧФЛОТ” на вул. Волоській,
62 у Подільському районі м. Києва для будівництва, екс�
плуатації та обслуговування будівель спортивно�оздоров�
чого комплексу (К 18426).

334. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки об’єднан�
ню співвласників багатоквартирного будинку “Механіза�
тор�4” по вул. Маршала Малиновського, 11 в Оболон�
ському районі м. Києва для експлуатації, обслуговування
житлового будинку та прибудинкової території (К 17685).

335. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки дошкільно�
му навчальному закладу № 609 компенсуючого типу са�
наторний, для дітей з ранніми проявами туберкульозної
інфекції, з малими і згасаючими формами туберкульозу
по вул. Лайоша Гавро, За в Оболонському районі м. Ки�
єва для обслуговування та експлуатації будівель та спо�
руд закладу освіти (К 18183).

336. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки дошкільно�
му навчальному закладу № 280 по просп. Оболонському,
23а в Оболонському районі м. Києва для обслуговування
та експлуатації будівель та споруд закладу освіти 
(К 18487).

337. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки публічно�
му акціонерному товариству “БТА Банк” на вул. Набереж�
но�Хрещатицькій, 7а у Подільському районі м. Києва для
обслуговування та експлуатації адміністративної будівлі 
(К 16697).

338. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо. відведення земельної ділянки комуналь�
ному підприємству “Київпастранспарксервіс” по вул. Про�
різній (від вул. Хрещатик до вул. Пушкінської) в Шевчен�
ківському районі м. Києва для будівництва та експлуата�
ції підземного багаторівневого паркінгу з об’єктами транс�
портної інфраструктури (К 18585).

339. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки дошкільно�
му навчальному закладу № 572 по просп. Оболонському,
14г в Оболонському районі м. Києва для обслуговування
та експлуатації будівель та споруд закладу освіти (К
18485).

340. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки клінічній лі�
карні № 15 Подільського району м. Києва по вул. Черво�
нофлотській, 7 в Оболонському районі м. Києва для ре�
конструкції з подальшою експлуатацією та обслуговуван�
ням будівель та споруд лікарні (К 18221).

341. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки об’єд�
нанню співвласників багатоквартирного будинку “Гамар�
ника 41” по вул. Гамарника, 41 в Оболонському районі
м. Києва для обслуговування житлового будинку і веден�
ня житлового господарства(К 17786).

342. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою шодо відведення земельної ділянки товариству
з обмеженою відповідальністю “Бріколяж Україна” по вул.
Полярній, 17 (літ. “А”) в Оболонському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування торговельного центру
з автостоянкою(К 18146).

343. Про надання дозволу на розроблення проект}’
землеустрою щодо відведення земельної ділянки дошкіль�

ному навчальному закладу № 533 по просп. Оболонсько�
му, 15�в в Оболонському районі м. Києва для обслугову�
вання та експлуатації будівель та споруд закладу освіти
(К 18486)

344. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки дошкільно�
му навчальному закладу № 585 по вул. Маршала Мали�
новського, 1�б в Оболонському районі м. Києва для об�
слуговування та експлуатації будівель та споруд закладу
освіти (К 18483).

345. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки державно�
му підприємству “Національна енергетична компанія “Укр�
енерго” по вул. Стеценка, 1а в Шевченківському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування ПС 330 кВ
Октябрська, опори № 99, 100 Пл 330 кВ Новокиївська�
Октябрська (К 17524).

346. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки Відкрито�
му акціонерному товариству “Укртелеком” для експлуата�
ції та обслуговування існуючої автоматичної телефонної
станції на вул. Академіка Стражеска, 4 у Солом’янському
районі м. Києва (К 18355).

347. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки гімназії�ін�
тернату № 299 загальноосвітньому навчальному закладу
з вивченням єврейської мови по вул. Північній, 20 в Обо�
лонському районі м. Києва для обслуговування та експлу�
атації будівель та споруд закладу освіти (К 18482).

348. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки гімназії�ін�
тернату № 299 загальноосвітньому навчальному закладу
з вивченням єврейської мови по вул. Макіївській, 9 в Обо�
лонському районі м. Києва для обслуговування та експлу�
атації будівель та споруд закладу освіти (К 18481).

349. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки Комуналь�
ному підприємству капітального будівництва, реконструк�
ції та інвестицій “Голосіїво�будінвест” по вул. Козацькій,
67а в Голосіївському районі м. Києва для будівництва ам�
булаторії лікарів сімейної медицини (К 18335).

350. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки Комуналь�
ному підприємству капітального будівництва, реконструк�
ції та інвестицій “Голосіїво�будінвест” по вул. Червонопра�
порній, 148 в Голосіївському районі м. Києва для будів�
ництва амбулаторії лікарів сімейної медицини (К 18336).

351. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки това�
риству з обмеженою відповідальністю “Ірландський паб”
на вул. Раїси Окіпної, 4 (літ. “А’”, літ. “Б”) у Дніпровсько�
му районі м. Києва для експлуатації та обслуговування за�
кладу громадського харчування (К 18498).

352. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки товариству
з обмеженою відповідальністю “ГАУДИ ДЕВЕЛОПМЕНТ” у
8�му мікрорайоні житлового масиву Позняки (ділянки 43�
44) у Дарницькому районі м. Києва для будівництва тор�
говельно�адміністративного комплексу з об’єктами гро�
мадського призначення, влаштування автостоянки та об’�
єктів дорожнього сервісу (крім АЗС)(К 18473).

353. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою шодо відведення земельної ділянки комуналь�
ному підприємству “Київтранспарксервіс” на Набережно�
му шосе у Подільському районі м. Києва для паркування
автотранспорту, будівництва підземних паркінгів з об’єк�
тами транспортної інфраструктури та обслуговування на�
селення (К 18555).

354. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки Державно�
му казначейству України по вул. Бастіонній у Печерсько�
му районі м. Києва для будівництва та обслуговування
прибудови до адміністративної будівлі ( К 17094).

355. Про надання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки товариству
з обмеженою відповідальністю “Житло�Буд” на вул. Меч�
никова, 1 у Печерському районі м. Києва для будівниц�
тва та обслуговування об’єкту транспортної інфраструк�
тури (К 18621).

356. Про відмову в наданні дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділян�
ки комунальному підприємству з утримання та експлу�
атації житлового фонду спеціального призначення “СПЕЦ�
ЖИТЛОФОНД” на вул. Озерній, 16а в Оболонському райо�
ні м. Києва для будівництва, обслуговування та експлу�
атації доступного житла (К 18244).

357. Про продаж земельної ділянки приватному акціо�
нерному товариству “ГАЗТРАНЗИТ” з іноземними інвес�
тиціями” для експлуатації та обслуговування магазину і
господарських будівель на вул. Глибочицькій, 69 у Шев�
ченківському районі м. Києва (Є 0853).

358. Про надання дозволу на проведення експертної
грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають про�
дажу (Є 1137).

359. Про надання дозволу на проведення експертної
грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають про�
дажу (Є 1132).

360. Про надання дозволу на проведення експертної
грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають про�
дажу (Є 1129).

361. Про надання дозволу на проведення грошової експерт�
ної оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу (Є 1107).

362. Про продаж земельної ділянки товариству з об�
меженою відповідальністю “БОГДАН�ЕЛЕКТРОТРАНС” для
експлуатації та обслуговування адміністративно�офісної
будівлі з паркінгом на вул. Володимирській, 86 (літера А)
у Голосіївському районі м. Києва (Є 1091).

363. Про відмову в поновленні договорів оренди зе�
мельних ділянок та надання дозволу на опрацювання зе�
мельних ділянок щодо можливості продажу земельних ді�
лянок або права їх оренди на земельних торгах (Є 1106).

364. Про надання комунальному підприємству “Сто�
матологія” Солом’янського району м. Києва земельної ді�
лянки для експлуатації та обслуговування будівель полі�
клініки на вул. Індустріальній, 26, 28 у Солом’янському
районі м. Києва (А 8143).

365. Про надання державному підприємству “Держав�
не Київське конструкторське бюро “ЛУЧ” земельної ді�
лянки для експлуатації та обслуговування виробничих кор�
пусів на вул. Мельникова, 2 у Шевченківському районі 
м. Києва” (А 4886).

366. Про надання Державній митній службі України зе�
мельної ділянки для реконструкції, експлуатації та обслу�
говування адміністративно�виробничої будівлі на просп.
Московському, 8 в Оболонському районі м. Києва 
(А 16245).

367. Про передачу комунальному підприємству з пи�
тань будівництва житлових будинків “Житлоінвестбуд�
УКБ” земельної ділянки для будівництва житлового бу�
динку з вбудованими приміщеннями на вул. Миколи Ле�
бедєва, ділянка №8 у складі проекту реконструкції та за�
будови території мікрорайону, обмеженого вулицями По�
пудренка, Мініна, Червоноткацькою та Червоногвардій�
ською у Дніпровському районі м. Києва (Д 4623).

368. Про передачу закритому акціонерному товари�
ству “Укргеолбудм” земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування лабораторно�виробничого корпусу та гос�
подарських будівель на вул. Павлівській, 29 у Шевченків�
ському районі м. Києва (Д 3105).

369. Про передачу земельної ділянки відкритому акціо�
нерному товариству “Інститут радіовимірювальної апара�
тури” для експлуатації та обслуговування комплексу бу�
дівель і споруд товариства на вул. Радищева, 10/14 у Со�
лом’янському районі м. Києва (А 7226).

370. Про передачу земельної ділянки громадянину Ка�
тющенку Олегу Миколайовичу для експлуатації та обслу�
говування нежилої будівлі під спортивно�оздоровчий ком�
плекс на вул. БерковецькіЙ, 10 у Святошинському райо�
ні (А 5643).

371. Про передачу відкритому акціонерному товариству
“Укртелеком” земельної ділянки для встановлення кон�
тейнеру з обладнанням електрозв’язку на вул. Дніпро�
водській у Оболонському районі м. Києва (Д 4485).

372. Про передачу земельної ділянки товариству з об�
меженою відповідальністю Науково�виробничому центру
“Євродім” для експлуатації та обслуговування будівель
автозаправного комплексу на просп. Генерала Ватутіна,
3 (літера “А”) у Деснянському районі м. Києва (Д 3866).

373. Про надання автогосподарству при Головному
управлінні Міністерства внутрішніх справ України в м. Ки�
єві земельних ділянок для експлуатації та обслуговуван�
ня будівель і споруд автогосподарства на Залізничному
шосе, 9 у Печерському районі м. Києва (А 7114).

374. Про передачу товариству з обмеженою відпові�
дальністю “ФАКТОР�Т” земельної ділянки для експлуата�
ції та обслуговування магазину на пл. Дружби Народів, 
4�А в Оболонському районі м. Києва (А 9454).

375. Про передачу фізичній особі — підприємцю Асла�
няну Темуру Намесніковичу земельної ділянки для експлу�
атації та обслуговування кафе на вул. Алма�Атинській, 
56�а у Дніпровському районі м. Києва (А 6978).

376. Про надання Головному управлінню Міністерства
внутрішніх справ України в місті Києві земельної ділянки
для будівництва, експлуатації та обслуговування спорт�
залу і для експлуатації та обслуговування будівель прий�
мальника�розподільника для неповнолітніх у провулку
Бондарському, 14 у Подільському районі м. Києва 
(Д 3411).

377. Про надання Управлінню адміністративними бу�
динками Управління справами Апарату Верховної Ради
України в постійне користування земельну ділянку для
експлуатації та обслуговування адміністративного будин�
ку на вул. Великій Житомирській, 11 у Шевченківському
районі м. Києва (А 8786).

378. Про надання військовій частині 3030 земельної
(ділянки для експлуатації та обслуговування адміністра�
тивних та допоміжних будівель і споруд на просп. Повіт�
рофлотському, 24 у Солом’янському районі м. Києва 
(А 11614).

379. Про передачу земельної ділянки акціонерній енер�
гопостачальній компанії “Київенерго” для будівництва,
експлуатації та обслуговування трансформаторної під�
станції на вул. Велика Васильківська, 44 у Голосіївсько�
му районі м. Києва. (Д 4686).

380. Про передачу земельної ділянки акціонерній енер�
гопостачальній компанії “Київенерго” для будівництва,
експлуатації та обслуговування трансформаторної під�
станції на вул. Велика Васильківська, 26 у Голосіївсько�
му районі м. Києва (Д 4687).

381. Про передачу земельної ділянки акціонерній енер�
гопостачальній компанії “Київенерго” для будівництва,
експлуатації та обслуговування трансформаторної під�
станції на вул. Деснянській, 1 у Деснянському районі м.
Києва (Д 4655).

382. Про передачу земельної ділянки акціонерній енер�
гопостачальній компанії “Київенерго” для будівництва,
експлуатації та обслуговування комплектної трансформа�
торної підстанції на вул. Ватутіна у Солом’янському райо�
ні м. Києва” (Д 4682).

383. Про передачу земельної ділянки акціонерній енер�
гопостачальній компанії “Київенерго” для будівництва,
експлуатації та обслуговування трансформаторної під�
станції на вул. Великій Васильківській, 23 у Печерському
районі м. Києва (Д 4689).

384. Про передачу земельної ділянки акціонерній енер�
гопостачальній компанії “Київенерго” для експлуатації та
обслуговування нежилої будівлі адміністративного при�
значення на вул. Лютеранській, 11 (літера В) у Печерсько�
му районі м. Києва (Д 4647).

385. Про передачу земельної ділянки акціонерній енер�
гопостачальній компанії “Київенерго” для експлуатації та
обслуговування виробничої бази на Залізничному шосе,
13 у Печерському районі м. Києва (Д 4648).

386. Про’ передачу земельної ділянки акціонерній
енергопостачальній компанії “Київенерго” для будівниц�
тва, експлуатації та обслуговування комплектної транс�
форматорної підстанції на вул. Рахманінова у Святошин�
ському районі м. Києва. (Д 4649).

387. Про надання Державному будівельному комбіна�
ту Управління справами Верховної Ради України права ко�
ристування земельною ділянкою для експлуатації та об�
слуговування виробничої бази на вул. Клеманській, 6�8 у
Дарницькому районі м. Києва (А 7172).

388. Про передачу Посольству Естонської Республіки
в Україні земельних ділянок для обслуговування, експлу�
атації, ремонтно�реставраційних робіт та пристосування
під будівлю Посольства Естонської Республіки в Україні
та влаштування паркувального майданчика для автомо�
білів по всій ширині фасадної частини прилеглого до бу�
дівлі тротуару на вул. Пушкінській, 43�б у Шевченківсько�
му районі м. Києва (Д 5563).

389. Про надання регіональному відділенню Фонду
державного майна України по місту Києву земельної ді�
лянки для експлуатації та обслуговування адміністратив�
них будівель на бульварі Тараса Шевченка, 50 (літери Г,
М)/ провулку Чеслава Бєлінського, 6 (літера А) у Шевчен�
ківському районі м. Києва (Д4660).

390. Про передачу відкритому акціонерному товариству
“Київський радіозавод” земельних ділянок для експлуата�
ції та обслуговування адміністративних та допоміжних бу�
дівель і споруд на вул. Бориспільській, 9 у Дарницькому
районі м. Києва (Д 2801).

391. Про передачу гаражно�будівельному кооперати�
ву “Лівобережний” у приватну власність земельних діля�
нок для будівництва, експлуатації та обслуговування га�
ражів на вул. Березняківській, 29�б у Дніпровському та
Дарницькому районах м. Києва (А 9319).

392. Про надання Державному видавництву “ПРЕСА
УКРАЇНИ” Державного управління справами земельної ді�
лянки для експлуатації та обслуговування господарських
і адміністративних будівель базисних складів паперу на
вул. Героїв Космосу, 8�а у Святошинському районі м. Ки�
єва (А 8299).

393. Про передачу товариству з обмеженою відпові�
дальністю “Рубі Роз Інтернешнл Ко., ЛТД” земельної ді�
лянки для будівництва і обслуговування об’єктів транс�
портної інфраструктури (влаштування під’їздів і розв’яз�
ки в межах червоних ліній) на вул. Попудренка, 88/3 у Дес�
нянському районі м. Києва. (Д4679).

394. Про надання релігійній громаді Української Пра�
вославної Церкви парафії на честь Святої Трійці у Голо�
сіївському районі м. Києва земельної ділянки для будів�
ництва, експлуатації та обслуговування культурно�про�
світницького центру з храмом Святої Трійці, службово�по�
бутовими та господарськими приміщеннями на перетині
вул. Шота Руставелі та вул. Жилянської у Печерському
районі м. Києва (Д 4764).

395. Про передачу товариство з обмеженою відпові�
дальністю “ГРАНІТ�СІТІ” земельної ділянки для експлу�
атації та обслуговування житлового будинку на вул. Воз�
движенській, 34�а у Подільському районі м. Києва (Д 5701)

396. Про передачу приватному підприємству “ІнтерІн�
формЦентр” земельної ділянки для експлуатації та об�
слуговування житлового будинку на вул. Гончарній, 12�в
у Подільському районі м. Києва (Д 5699)

397. Про передачу приватному підприємству “ІнтерІн�
формЦентр” земельної ділянки для експлуатації та об�
слуговування житлового будинку на вул. Воздвиженській,
36 у Подільському районі м. Києва (Д 5700).

398. Про передачу земельної ділянки товариству з об�
меженою відповідальністю “Вест Ойл Груп” для експлу�
атації та обслуговування автозаправного комплексу на
вул. Академіка Заболотного, 174�а у Голосіївському райо�
ні м. Києва (Д 5466).

399. Про передачу земельної ділянки товариству з об�
меженою відповідальністю Науково�виробничому центру
“Євродім” для обслуговування та експлуатації об’єкта до�
рожнього господарства (автомобільний під’їзд) на просп.
Генерала Ватутіна, 2�Г у Дніпровському районі м. Києва
(А 15378).

400. Про передачу земельної ділянки товариству з об�
меженою відповідальністю Науково�виробничому центру
“Євродім” для експлуатації та обслуговування об’єкту
транспортної інфраструктури (автомобільний під’їзд) на
просп. Перемоги, 11�Б у Шевченківському районі м. Ки�
єва (А 15375).
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401. Про передачу земельної ділянки товариству з об�
меженою відповідальністю “Вест Ойл Груп” для експлу�
атації та обслуговування автозаправного комплексу на
вул. Академіка Заболотного, 31�ж у Голосіївському райо�
ні м. Києва (Д 5465).

402. Про передачу товариству з обмеженою відпові�
дальністю Науково�виробничому центру “Євродім” зе�
мельних ділянок для обслуговування та експлуатації об’�
єкта транспортної інфраструктури (автомобільні під’їзди)
на перетині вулиць Старонаводницької та Лаврської у Пе�
черському районі м. Києва (А 15376).

403. Про надання Національному університету “Одеська
юридична академія” земельної ділянки для будівництва,
реконструкції з подальшим обслуговуванням та експлу�
атацією будівель і споруд на Харківському шосе, 210 у
Дарницькому районі м. Києва (Д 5559)

404. Про передачу публічному акціонерному товариству
“Акціонерна компанія “Київводоканал” земельних ділянок
для обслуговування, експлуатації, будівництва та рекон�
струкції будівель і споруд Бортницької станції аерації на
вул. Колекторній, 1 у Дарницькому районі м. Києва 
(Д 4018).

405. Про передачу відритому акціонерному товариству
“Акціонерна компанія “Київводоканал” земельної ділянки
для експлуатації та обслуговування споруд виробничої
бази, що забезпечують водопостачання в м. Києві на вул.
Саперно�Слобідській, 104 у Голосіївському районі 
(Д 1246).

406. Про передачу публічному акціонерному товариству
“Акціонерна компанія “Київводоканал” земельної ділянки
для будівництва дільниці експлуатації колекторів глибо�
кого закладання на просп. Академіка Палладіна, 46 у Свя�
тошинському районі м. Києва (Д 3691)

407. Про передачу земельних ділянок публічному ак�
ціонерному товариству “Київенерго” для будівництва, екс�
плуатації та обслуговування трансформаторної підстанції
та об’єкту дорожнього господарства (автомобільний під’�
їзд) на вул. Академіка Заболотного у Голосіївському райо�
ні м. Києва (Д 4688).

408. Про передачу земельної ділянки акціонерній енер�
гопостачальній компанії “Київенерго” для будівництва,
експлуатації та обслуговування комплектної трансформа�
торної підстанції у пров. Павленка у Святошинському
районі м. Києва (Д1179).

409. Про передачу земельної ділянки акціонерній енер�
гопостачальній компанії “Київенерго” для експлуатації та
обслуговування автобази на просп. Московському, 146 в
Оболонському районі м. Києва (Д 4651).

410. Про надання державному виробничому підпри�
ємству “БУДРЕМКОМПЛЕКТ” Національної академії наук
України земельних ділянок для експлуатації та обслуго�
вування виробничих та адміністративних будівель і спо�
руд на бульв. Академіка Вернадського, 36�в та для екс�
плуатації та обслуговування гуртожитку на вул. Серпова,
16/21 у Святошинському районі м. Києва (А 5420).

411. Про надання державному підприємству “Головний
навчальний та сертифікаційний центр цивільної авіації
України” земельної ділянки для експлуатації та обслуго�
вування учбово�сертифікаційного центру цивільної авіа�
ції на просп. Повітрофлотському, 76, 76�а, 76�б у Соло�
м’янському районі (А 7174).

412. Тро надання Державному науково�дослідному ін�
ституту “Еластик” земельних ділянок для обслуговування
та експлуатації адміністративних будівель на вул. Празь�
кій, 5 у Дніпровському районі м. Києва (Д 2914).

413. Про передачу земельної ділянки публічному ак�
ціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО” для експлуатації та
обслуговування нежилої будівлі адміністративного при�
значення на вул. Володимирській, 82 Г у Голосіївському
районі м. Києва (Д 4642).

414. Про передачу товариству з обмеженою відпові�
дальністю “АТЕМ” земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування адміністративної будівлі на вул. Жилян�
ській, 19 у Голосіївському районі м. Києва (Д 3903).

415. Про надання Вищій раді юстиції земельної ділян�
ки для реконструкції з надбудовою адмінбудинку та бу�
дівництва господарських будівель на вул. Студентській,
12а у Шевченківському районі м. Києва (Д 5103)

416. Про надання Службі безпеки України земельної ді�
лянки для експлуатації та обслуговування будівлі гурто�
житку на вул. Північній, 2 в Оболонському районі м. Ки�
єва (А 9586).

417. Про надання державному підприємству — готель�
ному комплексу “НАЦІОНАЛЬНИЙ” Управління справами
Верховної Ради України земельної ділянки для експлуата�
ції та обслуговування готельного корпусу № 4 на вул. Де�
сятинній, 9 у Шевченківському районі м. Києва (А 4368).

418. Про передачу земельної ділянки вищому навчаль�
ному закладу КИЇВСЬКОМУ СЛАВІСТИЧНОМУ УНІВЕРСИ�
ТЕТУ (закрите акціонерне товариство) для експлуатації та
обслуговування гуртожитку у пров. Руднєва, 9/70 у Дар�
ницькому районі (А 6275).

419. Про передачу товариству з обмеженою відпові�
дальністю “ЕКУМЕНА” земельної ділянки для реконструк�
ції нежилих будівель під приміщення роздрібної, оптової
торгівлі, складування товарів та надання послуг населен�
ню і подальшої їх експлуатації на вул. Магнітогорській, 5
(літери “Д”, “Ж”) у Деснянському районі м. Києва (Д 5106).

420. Про передачу відкритому акціонерному товариству
“Київський маргариновий завод” земельної ділянки для екс�
плуатації та обслуговування комплексу будівель і споруд на
просп. Науки, 3 у Голосіївському районі м. Києва (А 8126).

421. Про зміну цільового призначення земельної ділян�
ки товариству з обмеженою відповідальністю “ЛЯ ФАМ
МОДЕЛС” і використання її для будівництва, експлуатації
та обслуговування офісного центру пров. Тараса Шевчен�
ка, 3 у Шевченківському районі м. Києва (Д 5202).

422. Про переоформлення кооперативу по будівниц�
тву та експлуатації індивідуальних гаражів “Схід” права
власності на земельну ділянку для експлуатації та обслу�
говування багатоповерхового гаража на вул. Північній, 5
в Оболонському районі (А 6707).

423. Про передачу товариству з обмеженою відпові�
дальністю “ГРОТТО” земельних ділянок для будівництва
транспортної розв’язки та будівництва, експлуатації та
обслуговування торгового комплексу з закладами гро�
мадського харчування, офісними приміщеннями та пар�
кінгами (поновлення терміну дії договору оренди земель�
них ділянок та внесення змін до договору в частині цільо�
вого призначення) на примиканні вулиць Командарма
Уборевича та Академіка Вернадського до просп. Акаде�
міка Палладіна у Святошинському районі м. Києва 
(Д 5075).

424. Про передачу земельних ділянок акціонерному
товариству холдинговій компанії “Київміськбуд” для бу�
дівництва житлових будинків з об’єктами соціально�куль�
турного призначення та паркінгом на вул. Феодосійській
(пров. Феодосійський) у Голосіївському районі м. Києва
(Д 5312).

425. Про організацію раціонального використання то�
вариством з обмеженою відповідальністю “ЛОГІСТИК�АГ�
РО” земельної ділянки для будівництва, експлуатації та об�
слуговування житлово�офісного центру з об’єктами соці�
ально�культурного призначення на вул. Димитрова/Анрі
Барбюса, 1/2 (літера “А”) у Печерському районі м. Києва
(Д 5510).

426. Про надання Київському вищому професійному
училищу швейного та перукарського мистецтва права ко�
ристування земельною ділянкою для експлуатації та об�
слуговування навчального закладу на вул. Єреванській,
12�а у Солом’янському районі м. Києва (Д 4628).

427. Про поновлення договору оренди земельних ді�
лянок Київському міському пологовому будинку № 5 для
експлуатації та обслуговування будівель лікарні на просп.
Червонозоряному, 2 у Солом’янському районі м. Києва
(А 15580).

428. Про поновлення договору оренди земельної ділян�
ки Колективній комерційно�виробничій фірмі “КОНТО” для
будівництва, експлуатації та обслуговування магазину на
вул. Попудренка, 20 у Дніпровському районі м. Києва
(А 17812).

429. Про поновлення договору оренди земельної ділян�
ки відкритому акціонерному товариству “Пиво�безалко�
гольний комбінат “Славутич” для будівництва, експлуата�
ції та обслуговування пивоварного заводу на вул. Черво�
нопрапорній, 135, 135�а, 137 у Голосіївському районі 
м. Києва (А 15526).

430. Про, поновлення договору оренди земельної ді�
лянки товариству з обмеженою відповідальністю “САН�
ТАННА” для будівництва житлового будинку та об’єктів
соціальної сфери на вул. Михайла Драгомірова, 4�6 у Пе�
черському районі м. Києва (А 15537).

431. Про поновлення договору оренди земельної ді�
лянки акціонерному товариству холдинговій компанії “Ки�
ївміськбуд” для будівництва житлових будинків з вбудо�
вано�прибудованими приміщеннями для підприємств об�
слуговування і підземною автостоянкою на вул. Кіото, 
5�9 у Деснянському районі м. Києва (А 16074).

432. Про поновлення громадянину Аткаєву Хусейну Ма�
гомедовичу договору оренди земельної ділянки для бу�
дівництва, експлуатації і обслуговування жилого будин�
ку, господарських будівель та споруд на вул. Товарній, 23
у Печерському районі м. Києва (А 13896).

433. Про поновлення договору оренди земельної ділян�
ки товариству з обмеженою відповідальністю “Металур�
гійний центр” для реконструкції з надбудовою нежитло�
вої будівлі для офісу та його обслуговування на бульв. Іва�
на Лепсе, 6 (корпус 3 літ. “У”) у Солом’янському районі
м. Києва (А 18776).

434. Про поновлення товариству з обмеженою відпо�
відальністю “Максимум” договору оренди земельної ді�
лянки для будівництва, експлуатації та обслуговування
комплексу будівель житлового та соціально�культурного
призначення з вбудовано�прибудованими торговельно�
офісними приміщеннями та підземним паркінгом на вул.
Воскресенській, 7 у Дніпровському районі м. Києва 
(А 19031).

435. Про поновлення договору оренди земельної ділян�
ки товариству з обмеженою відповідальністю “МUІС
ТRАDЕ” для експлуатації та обслуговування офісних при�
міщень на вул. Ярославській, 4 у Подільському районі 
м. Києва (А 19003).

436. Про поновлення товариству з обмеженою відпо�
відальністю “ТЕХНОТРЕК” договору оренди земельної ді�
лянки для будівництва, експлуатації та обслуговування
комплексу громадського харчування для туристів та від�
почиваючих на вул. Міській, 2а у Подільському районі 
м. Києва (А 18765).

437. Про поновлення договору оренди земельної ділян�
ки товариству з обмеженою відповідальністю “ЛІЛІЯ —
МБ” для будівництва, експлуатації та обслуговування за�
критого торговельного майданчика на просп. Героїв Ста�
лінграда, 46�а в Оболонському районі м. Києва (А 18006).

438. Про поновлення товариству з обмеженою відпо�

відальністю “АрБо ЛТД” договору оренди земельних ді�
лянок для реконструкції існуючого торговельного ком�
плексу із збірно� і розбірних конструкцій у складі павіль�
йонів для продажу товарів народного вжитку, кафе з літ�
німи майданчиками з подальшою їх експлуатацією та об�
слуговуванням та благоустроєм прилеглої території на
вул. Довженка, 1 у Шевченківському районі (А 18357).

439. Про поновлення Київському університету права
Національної академії наук України договору оренди зе�
мельної ділянки для експлуатації та обслуговування на�
вчального корпусу на вул. Довнар�Запольського, 7 у Шев�
ченківському районі м. Києва (А 16323)

440. Про поновлення та внесення змін акціонерному то�
вариству холдинговій компанії “Київміськбуд” договору
оренди земельної ділянки для забудови 5�а мікрорайону
житлового масиву Позняки у 5�ому мікрорайоні житлово�
го масиву Позняки у Дарницькому районі м. Києва 
(А 18002)

441. Про внесення змін та поновлення договору орен�
ди земельних ділянок товариству з обмеженою відпові�
дальністю “ЯВІР�95” для будівництва, експлуатації та об�
слуговування торговельного комплексу на вул. Маршала
Тимошенка, 12�а в Оболонському районі м. Києва 
(А 17201)

442. Про відмову у поновленні договору оренди зе�
мельної ділянки від 25.06.2004 № 91�6�00278. (А 18816)

443. Про відмову товариству з обмеженою відповідаль�
ністю “Гіппократ плюс” у поновленні договору оренди зе�
мельної ділянки від 17.06.2005 № 85�6�00207 для будів�
ництва, експлуатації та обслуговування житлового будин�
ку з підземним паркінгом і приміщеннями клініки “Сімей�
ний лікар” у пров. Квітневому, 10�12 у Подільському райо�
ні м. Києва (А 18419).

444. Про внесення змін до рішення Київської міської
ради від 21.12.2006 № 380/37 “Про передачу Деснян�
ській районній у місті Києві раді земельної ділянки для бу�
дівництва дитячого садка на вул. Радунській (24�й мікро�
район житлового масиву Вигурівщина�Троєщина) у Дес�
нянському районі м. Києва” та до пункту 20 рішення Ки�
ївської міської ради від 29.10.2009 № 594/2663 “Про вне�
сення змін до рішення Київської міської ради, відповідно
до яких земельні ділянки передавались комунальному під�
приємству “Житлоінвестбуд�УКБ”, Головному управлінню
житлового забезпечення виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Деснянській та Дарницькій районним в місті Києві радам
для будівництва соціального житла та об’єктів соціальної
інфраструктури м. Києва” (А 18714).

445. Про внесення змін до рішення Київської міської
ради від 18.11.2004 № 752/2162 “Про передачу Деснян�
ській районній у м. Києві раді земельної ділянки для бу�
дівництва дитячої поліклініки на вул. Будищанській, 8 у
Деснянському районі м. Києва” та до пункту 19 рішення
Київської міської ради від 29.10.2009 № 594/2663 “Про
внесення змін до рішень Київської міської ради, відповід�
но до яких земельні ділянки передавались комунальному
підприємству “Житлоінвестбуд�УКБ”, Головному управ�
лінню житлового забезпечення виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції), Деснянській та Дарницькій районним в місті Києві
радам для будівництва соціального житла та об’єктів со�
ціальної інфраструктури м. Києва” (А 18715).

446. Про внесення змін до рішення Київської міської
ради від 28.08.2008 № 169/169 “Про надання Дарниць�
кій районній у місті Києві раді земельної ділянки № 36 для
будівництва житлового будинку (для забезпечення соці�
альним житлом черговиків квартобліку) з вбудовано�при�
будованими приміщеннями соціально�побутового при�
значення, підземним паркінгом та дитячого садка у 4�ому
мікрорайоні житлового масиву Позняки у Дарницькому
районі м. Києва” (А 18770).

447. Про внесення змін до рішення Київської міської
ради від 25.01.2007 № 25/686 “Про передачу громадян�
кам Співак Галині Олексіївні та Мільгевській Світлані Іва�
нівні земельної ділянки для експлуатації та обслуговуван�
ня виробничо�складської бази на вул. Гродненській,32 у
Дніпровському районі м. Києва” (у частині зміни земле�
користувача) (А 12486)

448. Про внесення змін до пункту 14 рішення Київської
міської ради від 24.05.2001 № 327/1303 “Про надання і
вилучення земельних ділянок” та до договору оренди зе�
мельної ділянки від 08.01.2002 № 78�6�00036” (А 17117)

449. Про внесення змін до рішення Київської міської
ради від 02.04.2009 № 260/1316 “Про приватизацію зе�
мельних ділянок для будівництва та обслуговування жит�
лових будинків, господарських будівель і споруд в Обо�
лонському районі м. Києва” (А 17260)

450. Про внесення змін до рішення Київської міської
ради від 01.10.2007 № 386/3220 “Про передачу грома�
дянці Чук Марії Василівні у приватну власність земельної
ділянки для ведення індивідуального садівництва у пров.
Ковальському, 4 у Солом’янському районі м. Києва” 
(А 18366)

451. Про внесення змін до рішення Київської міської
ради від 16.12.2010 № 369/5181 “Про передачу теат�
рально�видовищному закладу культури “Київський націо�
нальний академічний театр оперети” земельної ділянки
для реставрації з реабілітацією будівлі театру, її експлу�
атації, обслуговування та реконструкції прибудови на вул.
Червоноармійській, 53/3 у Печерському районі м. Києва”
(А 18954)

452. Про внесення змін до рішення Київської міської

ради від 01.10.2007 № 473/3307 “Про надання Печер�
ській районній у місті Києві раді земельної ділянки для бу�
дівництва, експлуатації та обслуговування дитячого до�
шкільного закладу на вул. Старонаводницькій, 2�20 у Пе�
черському районі м. Києва” (А 18756)

453. Про внесення змін до пункту 59 рішення Київської
міської ради від 24.06.2004 № 339/1549 “Про надання і
вилучення земельних ділянок та припинення права ко�
ристування землею” (А 18880)

454. Про внесення змін до рішення Київської міської
ради від 27.05.2010 № 967/4405 “Про приватизацію зе�
мельних ділянок садівницьких товариств “Деревооброб�
ник” та “Приозерне” у Дніпровському районі м. Києва” 
(А 18372)

455. Про внесення змін до рішення Київської міської
ради від 24.12.2009 № 999/3068 “Про поновлення науко�
во�виробничій фірмі “Стромкомплект” у формі товари�
ства з обмеженою відповідальністю договору оренди зе�
мельних ділянок для будівництва житлового будинку з
об’єктами громадського обслуговування та підземною ав�
тостоянкою та для організації будівельних робіт на вул.
Горького, 34�6 — Саксаганського, 37�д у Голосіївському
районі м. Києва” та до договору оренди земельних діля�
нок від 30.05.2003 р. № 79�6�00113. (А 19030)

456. Про внесення змін до рішення Київської міської
ради від 27.11.2008 № 673/673 “Про передачу закрито�
му акціонерному товариству “ПОЗНЯКИ�ЖИЛ�БУД” зе�
мельної ділянки для будівництва елемента�вставки жит�
лового будинку з комплексом об’єктів громадського об�
слуговування та критими автостоянками на бульв. Лесі
Українки, 7�9 у Печерському районі м. Києва” та до до�
говору оренди земельної ділянки від 11.09.2009 № 82�6�
00557. (А 19029)

457. Про внесення змін до рішення Київської міської
ради від 29.03.2007 № 391/1052 “Про передачу земель�
ної ділянки Службі безпеки України для будівництва жит�
лового будинку з підземним паркінгом на вул. Леоніда
Первомайського, 8 у Печерському районі м. Києва” із змі�
нами внесеними відповідно до рішення Київської міської
ради від 24.12.2009 № 1325/3394 “Про внесення змін до
рішення Київської міської ради від 29.03.2007 № 391/1052
“Про передачу земельної ділянки Службі безпеки України
для будівництва житлового будинку з підземним паркін�
гом на вул. Леоніда Первомайського, 8 у Печерському
районі м. Києва” та до договору оренди земельної ділян�
ки від 07.07.2010 № 82�6�00594 (А 19033)

458. Про внесення змін до рішення Київської міської
ради від 24.12.2009 № 998/3067 “Про поновлення закри�
тому акціонерному товариству “ПОЗНЯКИ�ЖИЛ�БУД” до�
говору оренди земельної ділянки для будівництва житло�
вого будинку із комплексом об’єктів громадського обслу�
говування та критими автостоянками на бульв. Лесі Укра�
їнки, 7�9 у Печерському районі м. Києва” та до договору
оренди земельної ділянки від 30.07.2003 № 82�6�00102
(А 19034)

459. Про внесення змін до рішення Київської міської
ради від 31.10.2006 № 230/287 “Про передачу закрито�
му акціонерному товариству “ПОЗНЯКИ�ЖИЛ�БУД” зе�
мельної ділянки для будівництва житлового будинку з об’�
єктами громадського обслуговування, офісними примі�
щеннями та підземною автостоянкою на вул. Ревуцько�
го, 9 у Дарницькому районі м. Києва” та до договору орен�
ди земельної ділянки від 15.05.2007 № 63�6�00412 
(А 19032)

460. Про внесення змін до рішення Київської міської
ради від 21.12.2006 № 370/427 “Про передачу закрито�
му акціонерному товариству “ПОЗНЯКИ�ЖИЛ�БУД” зе�
мельних ділянок для будівництва житлового будинку із
комплексом об’єктів громадського обслуговування, кри�
тими автостоянками та підпірної стіни (додаткова тери�
торія) на бульв. Лесі Українки, 7�9 у Печерському районі
м. Києва” та поновлення договору оренди земельних ді�
лянок від 29.05.2007 № 82�6�00422 (А 16999).

461. Про внесення змін до рішення Київради “Про на�
дання та вилучення земельних ділянок” від 19.08.99
№ 5/491” (А 18717).

462. Про внесення змін до рішення Київської міської
ради від 08.07.2010 № 1227/4665 “Про передачу грома�
дянці П’ятецькій Зосі Володимирівні у приватну власність
земельної ділянки для ведення індивідуального садівниц�
тва на вул. Тираспольській, 40 у Подільському районі 
м. Києва” (А 18629).

463. Про внесення змін до рішення Київської міської
ради від 08.07.2010 № 1160/4598 “Про внесення змін до
рішення Київської міської ради від 18.11.2004 № 801/2211
“Про передачу акціонерному товариству закритого типу
“МЕЛІСА” земельної ділянки для будівництва, експлуата�
ції та обслуговування адміністративного будинку на вул.
Саксаганського, 111�а у Шевченківському районі м. Ки�
єва” (А 18527).

464. Про внесення змін до рішення Київської міської
ради від 02.04.2009 № 182/1238 “Про передачу земель�
ної ділянки та продаж цієї земельної ділянки Центральній
спілці споживчих товариств України (Укоопспілка) для екс�
плуатації та обслуговування комплексу будівель і споруд
автотранспортного підприємства у пров. Радищева, 6 у
Солом’янському районі м. Києва” (Є 0893).

465. Про внесення змін до рішення Київської міської
ради від 26.02.2010 № 30/3468 “Про внесення змін до до�
говорів оренди земельних ділянок” (А 18308).

466. Про відміну рішення Київської міської ради від
01.10.2007 № 433/3267 “Про передачу товариству з об�
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1. Направити Київському міському голові та посадовим
особам депутатські запити, внесені депутатами Київради та
підтримані на пленарному засіданні Київради 14.07.1 1, згід�
но з додатком.

2. Київському міському голові та посадовим особам, яким
направлено депутатський запит, надати офіційну письмову
відповідь па цього 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
до рішення Київради

від 14 липня 2011 року № 828/6215

Депутатські запити   Київському міському голові та посадовим особам,
внесені депутатами  Київради та

ідтримані на пленарному засіданні
Київради  14.07.11

Про направлення депутатських запитів 
Київському міському голові та посадовим особам

від 14 липня 2011 року № 828/6215

Відповідно до статей 21, 22 Закону України ДПро статус депутатів місцевих рад”, частин сьомої та вось�
мої статті 49 Закону України Ді Іро 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:

меженою відповідальністю “Архітектурно�будівельний аль�
янс” земельної ділянки для будівництва, експлуатації та
обслуговування житлового, соціально�побутового, торго�
вельно�розважального, культурного, готельно�офісного,
спортивно�оздоровчого комплексу на вул. Прирічній у
Оболонському районі м. Києва” (А 18797).

467. Про відміну рішення Київської міської ради від
24.12.2009 № 1245/3314 “Про передачу громадянці Али�
мовій Валентині Василівні у приватну власність земель�
ної ділянки для будівництва та обслуговування житлово�
го будинку, господарських будівель і споруд у пров. За�
болотному, 36 у Голосіївському районі м. Києва” 
(А 18918).

468. Про відміну рішення Київської міської ради від
24.12.2009 № 1243/3312 “Про передачу громадянину
Шпаку Олександру Сергійовичу у приватну власність зе�
мельної ділянки для будівництва та обслуговування жит�
лового будинку, господарських будівель і споруд у пров.
Заболотному, 28 у Голосіївському районі м. Києва” 
(А 18927).

469. Про відміну рішення Київської міської ради від
24.12.2009 № 1246/3315 “Про передачу громадянці Ша�
ленко Ользі Михайлівні у приватну власність земельної ді�
лянки для будівництва та обслуговування житлового бу�
динку, господарських будівель і споруд у пров. Заболо�
тному, 38 у Голосіївському районі м. Києва” (А 18916).

470. Про відміну рішення Київської міської ради від
24.12.2009 № 1249/3318 “Про передачу громадянину
Лейбіну Євгену Львовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва та обслуговування житлового бу�
динку, господарських будівель і споруд у пров. Заболо�
тному, 34 у Голосіївському районі м. Києва” (А 18917).

471. Про визнання таким, що втратив чинність п. 1 рі�
шення Київської міської ради від 10.07.2003 № 638�5/798
“Про надання і вилучення земельних ділянок та припинен�
ня права користування землею” (А 12393).

472. Про розгляд протесту виконуючого обов’язки про�
курора міста Києва від 02.08.2010 № 08/1�465�вих на п.1
рішення Київської міської ради від 23.10.2003 № 122�
1/995 “Про надання і вилучення земельних ділянок та
припинення права користування землею” (А 18091).

473. Про розгляд протесту виконуючого обов’язки про�
курора міста Києва від 02.08.2010 № 08/1�464�вих на п.
п. 56, 57 рішення Київської міської ради від 25.09.2003
№ 31/905 “Про надання і вилучення земельних ділянок
та припинення права користування земельними ділянка�
ми” (А 18181).

474. Про розгляд протесту заступника прокурора міс�
та Києва від 23.07.2010 № 07/4�417�вих на рішення Ки�
ївської міської ради від 27.11.2009 № 776/2845 “Про змі�
ну цільового призначення земельних ділянок товариства
з обмеженою відповідальністю “ГОРИЗОНТ Ю ЕЙ” для бу�
дівництва, експлуатації та обслуговування офісного цен�
тру з паркінгом та приміщеннями громадського призна�
чення на вул. Нижньоюрківській, 14,16 у Подільському
районі м. Києва” (А 18194).

475. Про розгляд протесту заступника прокурора міс�
та Києва від 12.04.2010 № 07/4�151�вих�10 на рішення
Київської міської ради від 27.11.2008 № 746/746 “Про пе�
редачу товариству з обмеженою відповідальністю “Смарт
Град” земельних ділянок для будівництва, експлуатації та
обслуговування накриття відкритої частини Святошино�
Броварської лінії метро з обладнанням пішохідними міст�
ками, створенням приміщень торговельно�офісного та
розважального призначення, паркінгу, супутньої інфра�
структури на просп. Броварському у Деснянському райо�
ні м. Києва” (А 17431).

476. Про розгляд протесту заступника прокурора міс�
та Києва від 05.05.2006 № 07/1�11 вих на рішення Київ�
ської міської ради від 23.12.2004 № 1015/2425 “Про пе�
редачу товариству з обмеженою відповідальністю “Аргу�
мент Груп” земельної ділянки для будівництва житлово�
го будинку з підземним паркінгом та дитячим майданчи�
ком на вул. Уманській (біля будинків № 33 та № 33�а) у
Солом’янському районі м. Києва” (А 8511).

477. Про розгляд протесту заступника прокурора міс�
та Києва від 04.02.2010 № 07/4�31/1 вих�10 на п. 5 рі�
шення Київської міської ради від 10.07.2003 № 638�8/798
“Про надання і вилучення земельних ділянок та припинен�
ня права користування землею” (А 16905).

478. Про розгляд протесту заступника прокурора міс�
та Києва від 24.03.2011 № 05/4�168�вих�11 на рішення
Київської міської ради від 28.12.2010 № 526/5338 “Про
передачу обслуговуючому кооперативу “Садівничий ко�
оператив “ВІКТОРІЯ” земельної ділянки для ведення ко�
лективного садівництва у мкр. Осокорки у Дарницькому
районі м. Києва” (А 18837).

479. Про розгляд протесту заступника прокурора міс�
та Києва від 19.01.2011 № 05/4�23�вих 11 на рішення
Київської міської ради від 08.07.2010 № 1148/4586 “Про
поновлення договору оренди земельної ділянки товари�
ству з обмеженою відповідальністю “Центр підтримки біз�
несу” для будівництва, експлуатації та обслуговування
житлового будинку з об’єктами соціально�громадського
призначення та напівпідземною автостоянкою на бульв.
Дружби народів, 8 у Печерському районі м. Києва” 
(А 18706).

480. Про розгляд протесту заступника Генерального
прокурора України від 28.02.2008 № 07/311�вих на рі�
шення Київської міської ради від 01.10.2007 № 341/3175
“Про передачу товариству з обмеженою відповідальніс�
тю “УРАЛ” земельної ділянки для будівництва, експлуата�

ції та обслуговування офісно�готельно�житлових примі�
щень, будівель і споруд спортивного комплексу на вул.
Червоноармійській,55 у Печерському районі м. Києва” 
(А 12551).

481. Про розгляд протесту заступника прокурора міс�
та Києва від 22.04.2009 № 07/4�203вих�09 на рішення Ки�
ївської міської ради від 26.06.2007 № 1035/1696 “Про пе�
редачу товариству з обмеженою відповідальністю буді�
вельній компанії “КРОУН” земельної ділянки для розташу�
вання об’єктів рекреаційного призначення з можливістю
облаштування злітно�посадочної смуги на воді для гідро�
планів та благоустрою прилеглої території на острові До�
лобецькому у Дніпровському районі м. Києва” (А 15033).

482. Про розгляд протесту заступника прокурора міс�
та Києва від 12.04.2010 № 07/4�149вих�10 на рішення
Київської міської ради від 27.11.2008 № 748/748 “Про пе�
редачу товариству з обмеженою відповідальністю “Грос�
свіль” земельних ділянок для будівництва, експлуатації
та обслуговування накриття відкритої частини Святоши�
но�Броварської лінії метро з обладнанням пішохідними
містками, створення приміщень торговельно�офісного та
розважального призначення, паркінгу, супутньої інфра�
структури на просп. Броварському (перетин з вул. Буді�
вельників) у Дніпровському районі м. Києва” (А 17429).

483. Про розгляд протесту прокурора міста Києва від
28.04.2010 № 07/4�221вих�10 на рішення Київської місь�
кої ради від 18.09.2008 № 352/352 “Про передачу грома�
дянці Білоус Анастасії Юріївні у приватну власність зе�
мельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслу�
говування житлового будинку, господарських будівель і
споруд у пров. Бишівському, 7 у Дніпровському районі м.
Києва” (А 17492).

484. Про розгляд протесту заступника прокурора міс�
та Києва від 22.02.2011 № 05/3�70�вих�11 на рішення
Київської міської ради від 29.04.2010 № 757/4195 “Про
передачу обслуговуючому кооперативу житловому коопе�
ративу “Тарасівець” земельної ділянки для житлової за�
будови на вул. Лауреатській у Голосіївському районі 
м. Києва” (А 18786).

485. Про розгляд протесту заступника прокурора міс�
та Києва від 22.06.2011 № 05/4�467вих�11 на рішення
Київської міської ради від 24.06.2004 № 355/1565, від
27.05.2010 № 830/4268 та від 27.05.2011 № 832/4270. 
(А 19050).

486. Про передачу громадянці Лукач Ользі Василівні у
приватну власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Каменярів, 33�а у Солом’янському райо�
ні м. Києва (А 12230).

487. Про передачу громадянину Лазнюку Олексію Ми�
хайловичу у приватну власність земельної ділянки для бу�
дівництва і обслуговування жилого будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. Пржевальського, 20�а у
Солом’янському районі м. Києва (А 13231).

488. Про передачу громадянину Пугачу Олегу Микола�
йовичу у приватну власність земельної ділянки для веден�
ня індивідуального садівництва у пров. Березневому, 120
у Дарницькому районі м. Києва (А 18550).

489. Про передачу громадянину Стамперу Уільяму Га�
варду земельної ділянки для експлуатації та обслугову�
вання жилого будинку, господарських будівель і споруд
на вул. Маршала Говорова, 1�б у Голосіївському районі
м. Києва (А 4750).

490. Про передачу громадянину Кисленку Миколі Ни�
чипоровичу у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. Гвардійській, 49 у Голо�
сіївському районі м. Києва (А 9718).

491. Про передачу громадянам Одєговій Людмилі Во�
лодимирівні, Пономаренко Галині Володимирівні у спіль�
ну часткову приватну власність земельної ділянки для бу�
дівництва і обслуговування жилого будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. Якова Степового, 13 у Го�
лосіївському районі м. Києва (А 13572).

492. Про передачу громадянці Позніхіренко Надії Ми�
хайлівні у приватну власність земельної ділянки для бу�
дівництва і обслуговування жилого будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. Вітавській, 10 у Голосіїв�
ському районі м. Києва (А 12616).

493. Про передачу громадянці Герман Олені Василів�
ні у приватну власність земельної ділянки для ведення
індивідуального садівництва на вул. Залізничній, 34�а у
Солом’янському районі м. Києва (А 8607).

494. Про передачу у приватну власність громадянину
Панченку Петру Тимофійовичу, члену садівничого това�
риства “Освіта”, земельної ділянки для ведення колек�
тивного садівництва на вул. 4�ій Лінії, діл.79 у Дніпров�
ському районі м. Києва (А 9302).

495. Про передачу громадянці Подшебякіній Євгенії
Володимирівні у приватну власність земельної ділянки
для ведення індивідуального садівництва на вул. Сирець�
кій, 64 у Подільському районі м. Києва (А 11684).

496. Про передачу громадянці Корж Юлії Петрівні у
приватну власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
та споруд на вул. Костянтина Ареф’єва, 38�6 у Дарниць�
кому районі м. Києва (А 9692).

497. Про передачу громадянці Левчук Юлії Володими�
рівні у приватну власність земельної ділянки для будів�
ництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Озерній, 14�б у Дарницькому
районі м. Києва (А 4512).

498. Про передачу громадянці Костеревій Катерині Ми�
колаївні у приватну власність земельної ділянки для бу�
дівництва і обслуговування жилого будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. Фрометівській, 19�а у Го�
лосіївському районі м. Києва (А 18605).

499. Про передачу громадянину Попову Олександру
Миколайовичу у приватну власність земельної ділянки
для будівництва та обслуговування жилого будинку, гос�
подарських будівель і споруд на вул. Фрометівській, 
21�а у Голосіївському районі м. Києва (А 18606).

500. Про передачу громадянці Євченко Юлії Микола�
ївні у приватну власність земельної ділянки для будівниц�
тва і обслуговування жилого будинку, господарських бу�
дівель і споруд на вул. Косенка, 81�а у Подільському райо�
ні м. Києва (А 12530).

501. Про передачу громадянину Кокіну Сергію Олего�
вичу у приватну власність земельної ділянки для будів�
ництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Миру, 4�а у Деснянському райо�
ні м. Києва (А 9831).

502. Про передачу громадянці Дмитрієвій Аллі Іванів�
ні у приватну власність земельної ділянки для будівниц�
тва і обслуговування жилого будинку, господарських бу�
дівель і споруд на просп. Червонозоряному, 115�а у Го�
лосіївському районі м. Києва (А 18443).

503. Про приватизацію земельних ділянок для будів�
ництва і обслуговування жилих будинків, господарських
будівель і споруд у Солом’янському районі м. Києва 
(1 проект) (1�А 18779).

504. Про приватизацію земельних ділянок для будів�
ництва та обслуговування житлових будинків, господар�
ських будівель і споруд у Дніпровському районі м. Києва
(А 18601).

505. Про приватизацію земельних ділянок для будів�

ництва та обслуговування житлових будинків, господар�
ських будівель і споруд у Подільському районі м. Києва
(А 18528)

506. Про приватизацію земельних ділянок для будів�
ництва та обслуговування житлових будинків, господар�
ських будівель і споруд у Голосіївському районі м. Києва
(2 проекти) (1�А 18435) (2�А 18642).

507. Про приватизацію земельних ділянок у Дарниць�
кому районі м. Києва для ведення колективного садів�
ництва (А 18830).

508. Про приватизацію земельних ділянок для будів�
ництва та обслуговування жилих будинків, господарських
будівель і споруд у Шевченківському районі м. Києва 
(А 18529).

509. Про приватизацію земельних ділянок для будів�
ництва та обслуговування жилих будинків, господарських
будівель і споруд у Деснянському районі м. Києва 
(А 18777).

510. Про приватизацію земельних ділянок для веден�
ня колективного садівництва у Святошинському районі м.
Києва (А 18768).

511. Про приватизацію земельної ділянки для веден�
ня колективного садівництва у садівницькому товаристві
“ім. 40�річчя Жовтня” у Святошинському районі м. Києва
(А 18433).

512. Про приватизацію земельних ділянок для будів�
ництва і обслуговування житлових будинків, господар�
ських будівель і споруд у Дарницькому районі м. Києва
(А 18607).

513. Про направлення депутатських запитів Київсько�
му міському голові та посадовим особам.

514. Про закриття VII сесії Київради VI скликання.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Автор запит Корот ий зміст запит

Деп татсь а фра цій "Бло Леоніда Черновець о о"

1 Шпа І ор В`ячеславович Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О.П.
Щодо відновлення асфальтово о по риття на території ДНЗ №409 на в л.
Юності, 12 Дніпровсь ом районі

Деп татсь а фра ція "УДАР (У раїнсь ий демо ратичний альянс за реформи) Віталія Клич а"

2 Нова Наталія Василівна Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О.П.
Щодо звернення ромадянина Підчибій Леоніда Васильовича

3 Нова Наталія Василівна Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О.П.
Щодо врах вання пропозицій до Страте ії розвит міста Києва до 2025 ро

4 Нова Наталія Василівна Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О.П.
Щодо розміщення малих архіте т рних форм ТОВ "А ентство Союздр "

5 Нова Наталія Василівна Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О.П.
Щодо заяви ромадян и Ст па Галини Іванівни

6 Нова Наталія Василівна Заст пни місь о о олови - се ретарю Київсь ої місь ої ради Герезі Г.Ф.
Щодо засл хов вання інформації стосовно прое т Генерально о план
розвит міста Києва

7 Нова Наталія Василівна Першом заст пни олови постійної омісії Київсь ої місь ої ради з
питань земельних відносин, містоб д вання та архіте т ри Шевчен
А.А.
Щодо приватизації земельної ділян и на в л. Ні опольсь ій,16
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32 Греч івсь ий Павло
Ми олайович

Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О.II.
Щодо відновлення асфальтово о по риття на приб дин ових територіях в л.
Каштанової Деснянсь ом районі м. Києва

33 Греч івсь ий Павло
Ми олайович

Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О.II. Щодо відновлення
теплоізоляційно о по риття в Оболонсь ом районі

Деп татсь а р па "Соціальна справедливість"

34 Шлапа Алла Василівна Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О.П.
Щодо видалення аварійних та с хостійних дерев на території за ладів охорони
здоров'я міста Києва

35 Шлапа Алла Василівна Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О.П.
Щодо облашт вання Київсь о о національно о а адемічно о театр оперети
засобами безбар'єрно о дост п для осіб з обмеженими фізичними
можливостями

36 Шлапа Алла Василівна Заст пни Генерально о про рора У раїни - про рор міста Києва
Мельни А.С
Щодо правомірності встановлення антен ретрансляції та базових станцій
мобільно о радіотелефонно о зв'яз , я і належать, ТОВ "Київстар Дж. Ес, Ем.",
ТОВ "Астел" та ПАТ "МТС" б д. №12 на в л. Івана Дячен а Дніпровсь ом
районі

Деп татсь а фра ція "Респ блі а Київ"

37 Петь н Оле Дмитрович Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов 0.П.
Щодо неви онання та хилення від ви онання своїх обов'яз ів відділом відділом
по онтролю за бла о строєм Святошинсь ої РДА та Головним правлінням
онтролю за бла о строєм м. Києва

38 Петь н Оле Дмитрович Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов 0.П.
Щодо б дівництва житлово о омпле с з об'є тами ромадсь о о призначення
(приб дова до існ ючих) на в л. Симирен а, 22-б, 22- , 34-а Святошинсь ом
районі

39 Петь н Оле Дмитрович Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов 0.П.
Щодо додат ово о в лючення до поадресно о розподіл оштів для ви онання
ремонтних робіт житловом фонді ЖБК на 2011 рі масив Південна
Борща ів а

40 Петь н Оле Дмитрович Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов 0.П.
Щодо самовільно о захват землі територіальної ромади м. Києва

41 Петь н Оле Дмитрович Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов 0.П.
Щодо ремонт асфальтово о по риття в лиць Південної Борща ів и

42 Петь н Оле Дмитрович Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О.П.
Щодо нарах вання та сплати став и збор з транспортних засобів на
автостоянці №7 СП "Партнер" з ідно з "Положенням про збір з місця для
пар вання транспортних засобів м. Києві"

43 Петь н Оле Дмитрович Заст пни Генерально о про рора У раїни - про рор м. Києва
Мельни А.С.
Щодо самовільно о захват землі територіальної ромади м. Києва

44 Петь н Оле Дмитрович Заст пни Генерально о про рора У раїни - про рор м. Києва
Мельни А.С.
Щодо про рорсь о о реа вання на бездіяльність Головно о правління
онтролю за бла о строєм м. Києва по приведенню території автостоян и №1
КП "Автопар -сервіс" відповідність до затверджено о прое т

45 Березен о Сер ій
Іванович

Заст пни Генерально о про рора У раїни - про рор м. Києва
Мельни А.С.
Щодо неза онно о пор шення римінальної справи

46 Петь н Оле Дмитрович Начальни Головно о правління містоб д вання,
архіте т ри та дизайн місь о о середовища ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) Целовальни С.А.
Щодо приведення території автостоян и №1 КП "Автопар -сервіс"
Святошинсь о о район відповідність до затверджено о прое т

47 Петь н Оле Дмитрович Голові Святошинсь ої районної м. Києві державної адміністрації
Рюмшин С.М.
Про стан ви онання інвестиційних од Святошинсь ої районної м.Києві
державної адміністрації

Позафра ційні деп тати

48 Дов ий Олесь
Станіславович

Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О.П.
Щодо проведення ремонтних робіт б дин №40 на б льв. Перова
Дніпровсь ом районі

49 Дов ий Олесь
Станіславович

Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О.П.
Щодо збереження та за ріплення за Народним театром хорео рафічних
мініатюр "Цвіт папороті" Центр дитячо-юнаць ої творчості Дніпровсь о о
район нежитлово о приміщення на в л. Березня івсь ій, 6-а

50 Березен о Сер ій
Іванович

Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О.П.
Щодо фінанс вання ромадсь их ор анізацій м. Києва сфері т ризм

8 Нова Наталія Василівна Начальни ГУ МВС У раїни в місті Києві Кри н О.О.
Щодо заяви ромадян и К нчевсь ої Яни Федорівни

9 Нова Наталія Василівна Заст пни Генерально о про рора У раїни - про рор міста Києва
Мельни А.С.
Щодо пор шення римінальної справи за фа том вчинення злочин ,
передбачено о ч. 2 ст. 367 КК У раїни, з бо сл жбових осіб ом нально о
підприємства "Житлосервіс "Оболонь"

10 Нова Наталія Василівна Начальни Головно о правлінця охорони здоров'я ви онавчо о ор ан
Київради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) Мохорев В.А.
Щодо цільово о виділення оштів з місь ої Між ал зевої омпле сної про рами
"Здоров'я иян" на 2003-2011 ро и для лі вання р.Л ци а І.М.

11 Нова Наталія Василівна Начальни Головно о правління праці та соціальною захист
населення ви онавчо о ор ан Київради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) Костюрен о Т.М.
Щодо соціально о захист ромадянина Гайда а Ві тора Павловича

12 Нова Наталія Василівна Начальни Головно о правління містоб д вання, архіте т ри та
дизайн місь о о середовища ви онавчо о ор ан Київради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) Целовальни С.А.
Щодо розміщення малих архіте т рних форм на в л. О.Гончара, 46/48
Шевчен івсь ом районі

13 Нова Наталія Василівна Начальни Головно о правління онтролю за бла о строєм
ви онавчо о ор ан Київради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
Садовом С.М.
Щодо демонтаж малих архіте т рних форм на в л. О.Гончара, 46/48
Шевчен івсь ом районі

14 Іонова Марія Ми олаївна Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О.П.
Щодо відповіді на деп татсь е звернення стосовно Оле сандрівсь ої
лінічної лі арні

Деп татсь а фра ція "Народна Партія"

15 Оврамен о Олена
Ві торівна

Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О.П.
Про необхідність проведення апітально о ремонт дах б дин №33-б на
в л. Райд жній Дніпровсь ом районі

16 Оврамен о Олена
Ві торівна

Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О.П.
Щодо наведення санітарно- і ієнічно о та ромадсь о о поряд на території
приватно о се тора Вос ресенсь і сади

17 Оврамен о Олена
Ві торівна

Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О.П.
Щодо звернення меш анців мі рорайон Райд жний-1 та Райд жний-2
Дніпровсь о о район

18 Оврамен о Олена
Ві торівна

Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О.II.
Про направлення оштів па ремонт мереж б дин №30-б на в л. Сєрова
Дніпровсь ом районі

19 Оврамен о Олена
Ві торівна

Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О.II.
Про в лючення зони відпочин біля озера Райд жне Дніпровсь о о район до
спис першочер ових об'є тів, що потреб ють ре онстр ції, бла о строю та
озеленення

20 Оврамен о Олена
Ві торівна

Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О.II.
Про сприяння щодо передбачення прое ті б дівництва шляхопровод та
доро и місця розташ вання вільно о проход до водойми для членів садових
товариств "Приозерне" та "Залізнични "

21 Оврамен о Олена
Ві торівна

Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О.II.
Щодо ремонт ліфтів б д. №1 на Дарниць ом б льварі

22 Гайд Віталій
Михайлович

Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О.II.
Про проведення сл жбово о розслід вання щодо в азіво пана Чижевсь о о по
з пиненню демонтаж неза онної приб дови па в л. Г.Сталін рада, 4-а

Деп татсь а фра ція "Бло Юлії Тимошен о - "Бать івщина"

23 Мельни Сер ій
Ми олайович

Заст пни Генерально о про рора У раїни - про рор міста Києва
Мельни А.С.
Щодо правомірності знаходження медично о омпле с "Сирець" на в л.
Берлінсь о о, 23/8 Шевчен івсь ом районі

24 Мельни Сер ій
Ми олайович

Заст пни Генерально о про рора У раїни - про рор міста Києва
Мельни А.С.
Щодо правомірності знаходження ма азин "Е о-мар ет" житловом б дин
№15 на в л. О. Телі и

25 Мельни Сер ій
Ми олайович

Генеральном дире тор ТОВ "ЄКО" Повниці В.
Щодо ма азин "Е о-мар ет" житловом б дин №15 па в л. О. Телі и

26 Мельни Сер ій
Ми олайович

Генеральном дире тор ПАТ "Київенер о" Со оловсь ом Е.С.
Щодо відповідності по азни ів лічильни а та с ладання а та звіряльно о рах н
за спожит еле троенер ію в. № 40 на в л.О.Телі и, 21-а

27 Солошен о І ор
Михайлович

Заст пни місь о о олови - се ретарю Київради Герезі Г.Ф.
Щодо прое т рішення "Про поновлення до овор оренди земельної ділян и
ТОВ "Сантанна" для б дівництва житлово о б дин та об'є тів соціальної сфери
на в л. М. Дра оманова, 4-б Печерсь ом районі"

28 Британець Оле сандр
Михайлович

Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О.П.
Щодо надання приміщення для розміщення р п спеціалізованої під отов и
відділення шахів ДЮСІІІ №23 Деснянсь о о район

Деп татсь а фра ція "Громадсь ий а тив Києва"

29 Пабат Оле сандр
Ві торович

Київсь ом місь ом олові Черновець ом Л.М.
Щодо забезпечення фінанс вання з місь о о бюджет 2011 році ор анізації
ветеранів Святошинсь о о район

Деп татсь а фра ція "Ініціатива

30 Греч івсь ий Павло
Ми олайович

Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О.II.
Щодо ремонт під'їзд б дин №1-б на в л. Потапова

31 Греч івсь ий Павло
Ми олайович

Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Попов О.II.
Щодо відновлення безперебійної роботи ліфта б д. №30 на в л. Уриць о о Заст пни місь о о олови -

се ретар Київради Г.Гере а
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Про внесення змін до рішення Київради від 30.12.10
№ 574/5386 “Про Програму соціально�економічного 

розвитку міста Києва на 2011 рік”
Рішення Київської міської ради № 54/5441 від 24 лютого 2011 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні” Київська міська рада

1. Внести часткові зміни у додаток до Програми соціаль�
но�економічного розвитку міста Києва на 2011 рік “Розпо�
діл асигнувань на фінансування капітальних вкладень на
2011 рік”, затвердженої рішенням Київради від 30.12.10
№ 574/5386 “Про Програму соціально�економічного роз�
витку міста Києва на 2011 рік”, виклавши його в редакції згід�
но з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань бюджету та соціально�еко�
номічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток
до рішення Київської міської ради 

від 24 лютого 2011 року     № 54/5441 

ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО�ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ М.КИЄВА НА 2011 РІК
РОЗПОДІЛ АСИГНУВАНЬ НА ФІНАНСУВАННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ 

тис.грн

Наймен вання Місяць, рі
почат і
за інчення
б дівництва

Кошторисна
вартість

Ви онано
на

01.01.2011

Про рама
фінанс -
вання,
всьо о

Спеціальний фонд місь о о бюджет Державний бюджет У раїни Кошти
підпри-
ємств і

ор анізацій
міста, інші

Кредити
(в т.ч.
ЄБРР),

лізин и та
інші

Приміт а

Всьо о в том числі: Ви онання
ф н цій

столиці, інші

Євро-2012

Бюджет
розвит

Цільові
фонди

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ВСЬОГО 6343876,9 1323842,6 848731,6 475111,0 1000000,0 2543234,3 1476800,0

том числi:

- поточнi апiтальнi в ладення 6480340,4 1460306,1 987464,2 472841,9 1000000,0 2543234,3 1476800,0

з них:

залишо оштiв на 01.01.2011 184537,4 184537,4 184537,4

с бвенцiя з Державно о бюджет мiсь ом
бюджет м.Києва

68500,0 68500,0 68500,0

- оплата забор ованостi 48073,9 48073,9 45804,8 2269,1

ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 103500,0 103500,0 3500,0 100000,0

том числi:

- поточнi апiтальнi в ладення 103500,0 103500,0 3500,0 100000,0

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

РЕКОНСТРУКЦIЯ, КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ,
ОБЛАШТУВАННЯ ПРИМIЩЕНЬ ПIД РОЗМIЩЕННЯ
АМБУЛАТОРIЙ ЛIКАРIВ СIМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ
(ЗГIДНО IЗ ЗАТВЕРДЖЕНИМ ПЕРЕЛIКОМ)

100000,0 100000,0 100000,0

том числi:

- поточнi апiтальнi в ладення 01.2011
12.2011

100000,0 100000,0 100000,0 100000,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 3500,0 3500,0 3500,0

ЗАБУДОВА ОЛЕКСАНДРIВСЬКОЇ КЛIНIЧНОЇ ЛIКАРНI
М.КИЄВА НА ВУЛ.ШОВКОВИЧНIЙ, 39/1

01.2012
12.2013

200000,0 1000,0 1000,0 1000,0

РЕКОНСТРУКЦIЯ З ДОБУДОВОЮ АКУШЕРСЬКОГО
КОРПУСУ КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ КЛIНIЧНОЇ ЛIКАРНI
№ 1 НА ХАРКIВСЬКОМУ ШОСЕ, 121

01.2012
12.2013

55000,0 1500,0 1500,0 1500,0

РЕКОНСТРУКЦIЯ З ДОБУДОВОЮ ЛАБОРАТОРНОГО
КОРПУСУ КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ КЛIНIЧНОЇ ЛIКАРНI
№ 1 НА ХАРКIВСЬКОМУ ШОСЕ, 121

01.2012
12.2013

35000,0 1000,0 1000,0 1000,0

ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ЕНЕРГЕТИКИ,
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТI ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

26290,1 26290,1 14643,7 11646,4

том числi:

- поточнi апiтальнi в ладення 22934,4 22934,4 11288,0 11646,4

- оплата забор ованостi 3355,7 3355,7 3355,7

оплата за 2010 рi 3355,7 3355,7 3355,7

ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ЕНЕРГЕТИКИ,
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТI ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

9574,0 9574,0 8574,0 1000,0

том числi:

- поточнi апiтальнi в ладення 6218,3 6218,3 5218,3 1000,0

- оплата забор ованостi 3355,7 3355,7 3355,7

том числi:

оплата за 2010 рi 3355,7 3355,7 3355,7

КОМУНАЛЬНЕ БУДIВНИЦТВО

РЕКОНСТРУКЦIЯ СИСТЕМ ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З
ВПРОВАДЖЕННЯМ ЕНЕРГОЗБЕРIГАЮЧИХ
ТЕХНОЛОГIЙ В БЮДЖЕТНIЙ ТА КОМУНАЛЬНIЙ
СФЕРI МIСТА (ПЕРЕЛIК ОБ'ЄКТIВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМIНIСТРАЦIЇ)

4574,0 4574,0 4574,0

том числi:

- поточнi апiтальнi в ладення 09.2011
02.2012

80000,0 3355,7 1218,3 1218,3 1218,3

з них: прое тнi роботи 1218,3 1218,3 1218,3

- оплата за 2010 рi 3355,7 3355,7 3355,7

ОСНАЩЕННЯ IНЖЕНЕРНИХ ВВОДIВ ЖИТЛОВИХ
БУДИНКIВ ТЕПЛОЛIЧИЛЬНИКАМИ РАЗОМ З
ПРОГРАМНО-АПАРАТНОЮ ЧАСТИНОЮ
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦIЇ (1000 ОБ"ЄКТIВ)

5000,0 5000,0 4000,0 1000,0

том числi:

- поточнi апiтальнi в ладення 01.2011
12.2013

29000,0 5000,0 5000,0 4000,0 1000,0

з них: прое тнi роботи 4000,0 4000,0 4000,0

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВГАЗ" 2991,5 2991,5 2641,5 350,0

том числi:

- поточнi апiтальнi в ладення 2991,5 2991,5 2641,5 350,0

КОМУНАЛЬНЕ БУДIВНИЦТВО

БУДIВНИЦТВО СТАНЦIЙ КАТОДНОГО ЗАХИСТУ
ГАЗОПРОВОДIВ ВIД КОРОЗIЇ (I ЧЕРГА)

1229,0 1229,0 1229,0 НАКАЗ
ВАТ"КИЇВ
ГАЗ" ВIД
29.04.09
№85

том числi:

ВИРІШИЛА:
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А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

- поточнi апiтальнi в ладення 09.2011
10.2012

4102,8 755,8 1229,0 1229,0 1229,0

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЗА
СТАНОМ ГАЗОРЕГУЛЮЮЧОГО ОБЛАДНАННЯ НА
ГРП (I ЧЕРГА)

350,0 350,0 350,0 НАКАЗ
ВАТ"КИЇВГ
АЗ" ВIД
29.04.2010
№86

том числi:

- поточнi апiтальнi в ладення 09.2010
12.2012

4614,6 132,0 350,0 350,0 350,0

ПЕРЕКЛАДКА (ЗАМIНА) ГАЗОВИХ МЕРЕЖ, ЯКI
ЗНАХОДЯТЬСЯ В УМОВАХ ПIДВИЩЕНОЇ
КОРОЗIЙНОЇ НЕБЕЗПЕКИ (I ЧЕРГА)

1412,5 1412,5 1412,5 НАКАЗ
ВАТ"КИЇВГ
АЗ" ВIД
19.12.09.
№254

том числi:

- поточнi апiтальнi в ладення 11.2008

12.2012 12151,7 1351,8 1412,5 1412,5 1412,5

АЕК "КИЇВЕНЕРГО" 13724,6 13724,6 3428,2 10296,4

том числi:

- поточнi апiтальнi в ладення 13724,6 13724,6 3428,2 10296,4

КОМУНАЛЬНЕ БУДIВНИЦТВО

РЕКОНСТРУКЦIЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ВIД РК
"СИРЕЦЬ-2" НА ВУЛ.БАКИНСЬКIЙ, 22

300,0 300,0 300,0 НАКАЗ АЕК
"КИЇВЕНЕР
ГО" ВIД
01.08.2008
№ 258

том числi:

- поточнi апiтальнi в ладення 04.2007
12.2012

5683,3 3605,5 300,0 300,0 300,0

РЕКОНСТРУКЦIЯ ТЕПЛОВОЇ МЕРЕЖI №2 ВIД СТ-2
НА ДIЛЯНЦI ВIД ТОЧКИ А (МIЖ ТК-204 ДО ТК-205)
ДО ШАХТИ ПIДЙОМУ (МIЖ ТК-210/4 ТА ТК-210/5)
ПО ВУЛ.ВЕРБОВIЙ

500,0 500,0 500,0 ПОЗИТ.ВИ
СН.ВIД
08.04.2010

том числi:

- поточнi апiтальнi в ладення 03.2011
12.2014

31618,2 1018,9 500,0 500,0 500,0

РЕКОНСТРУКЦIЯ ТЕПЛОМЕРЕЖI РАЙОННОЇ
КОТЕЛЬНI "БОРТНИЧI" В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI
М.КИЄВА

2017,7 2017,7 2017,7 НАКАЗ АЕК
"КИЇВЕНЕР
ГО" ВIД
01.08.2008
№ 258

том числi:

- поточнi апiтальнi в ладення 06.2008
12.2013

7509,9 1640,0 2017,7 2017,7 2017,7

РЕКОНСТРУКЦIЯ ТП НА ВУЛ.ЖМЕРИНСЬКIЙ, 6-А IЗ
ОБЛАШТУВАННЯМ ВБУДОВАНИХ IТП ТА ЗАМIНОЮ
ТМ IЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПОПЕРЕДНЬО
IЗОЛЬОВАНИХ ТРУБ

3239,8 3239,8 3239,8 ПОЗИТ.ВИ
СН.ВIД
24.09.2008,
НАКАЗ АК
"КИЇВЕНЕР
ГО" ВIД
17.07.2008
№ 241

том числi:

- поточнi апiтальнi в ладення 08.2008
12.2011

5860,8 2622,0 3239,8 3239,8 3239,8

РЕКОНСТРУКЦIЯ ТП НА ВУЛ.КАШТАНОВIЙ, 8-Г IЗ
ОБЛАШТУВАННЯМ ВБУДОВАНИХ IТП ТА ЗАМIНОЮ
ТМ IЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПОПЕРЕДНЬО
IЗОЛЬОВАНИХ ТРУБ (I ЕТАП)

2787,9 2787,9 2787,9 НАКАЗ АК
"КИЇВЕНЕР
ГО" ВIД
17.07.2008
№ 241

том числi:

- поточнi апiтальнi в ладення 08.2008
12.2011

5805,5 3017,6 2787,9 2787,9 2787,9

РЕКОНСТРУКЦIЯ ТП НА БУЛЬВ.Р.РОЛЛАНА, 3 IЗ
ОБЛАШТУВАННЯМ ВБУДОВАНИХ IТП ТА ЗАМIНОЮ
ТМ IЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПОПЕРЕДНЬО
IЗОЛЬОВАНИХ ТРУБ

1435,2 1435,2 440,3 994,9 РОЗПОР.К
МДА ВIД
15.07.2008
№ 959,
НАКАЗ АК
"КИЇВЕНЕР
ГО" ВIД
17.07.2008
№ 241

том числi:

- поточнi апiтальнi в ладення 08.2008
12.2012

5292,7 3558,0 1435,2 1435,2 440,3 994,9

РЕКОНСТРУКЦIЯ ТП НА БУЛЬВ.Р.РОЛЛАНА, 4 IЗ
ОБЛАШТУВАННЯМ ВБУДОВАНИХ IТП ТА ЗАМIНОЮ
ТМ IЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПОПЕРЕДНЬО
IЗОЛЬОВАНИХ ТРУБ

2604,0 2604,0 2604,0 НАКАЗ АК
"КИЇВЕНЕР
ГО" ВIД
17.07.2008
№ 241

том числi:

- поточнi апiтальнi в ладення 08.2008
12.2012

6404,4 2092,5 2604,0 2604,0 2604,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 840,0 840,0 200,0 640,0

РЕКОНСТРУКЦIЯ ТЕПЛОВОЇ МЕРЕЖI НА
ВУЛ.ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКОГО З ПРИЄДНАННЯМ
ОКРЕМИХ СПОЖИВАЧIВ ГРУПОВОЇ КОТЕЛЬНI ДП
"ГРУПОВА КОТЕЛЬНЯ УМТ ТА ГЗ ГУМВС УКРАЇНИ
В КИЇВСЬКIЙ ОБЛАСТI" У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ
РАЙОНI

04.2012
12.2013

12100,0 640,0 640,0 640,0

РЕКОНСТРУКЦIЯ IСНУЮЧОЇ КЛ-10 КВ ВIД ПС
"ЦЕНТР" ДО РП-11 ТА БУДIВНИЦТВО КЛ-10 КВ ВIД
ПС "ОЛIМПIЙСЬКА" ДО ТП-5880 ДЛЯ
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ГОТЕЛЬНО-ОФIСНОГО
КОМПЛЕКСУ З ЖИТЛОВИМИ АПАРТАМЕНТАМИ НА
БУЛЬВ.ШЕВЧЕНКА, 28-30 У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ
РАЙОНI

09.2012
12.2013

4000,0 200,0 200,0 200,0
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А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ У СПРАВАХ СIМ'Ї, МОЛОДI
ТА СПОРТУ

34818,2 22918,2 22918,2 11900,0

том числi:

- поточнi апiтальнi в ладення 34818,2 22918,2 22918,2 11900,0

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

РЕКОНСТРУКЦIЯ ФIЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОГО
КОМПЛЕКСУ НА ВУЛ.РАЙДУЖНIЙ, 33-А

7000,0 3500,0 3500,0 3500,0

том числi:

- поточнi апiтальнi в ладення 10.2011
12.2012

9800,0 7000,0 3500,0 3500,0 3500,0

з них: прое тнi роботи 800,0 800,0 800,0

РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БУДIВНИЦТВО СПОРТИВНОГО
КОМПЛЕКСУ В ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВIДПОЧИНКУ
"ПАРТИЗАНСЬКА СЛАВА" НА ВУЛ.ТРОСТЯНЕЦЬКIЙ,
60

933,3 933,3 933,3 НАКАЗ
ГУФIЗ ВIД
04.05.2007
№ 501

том числi:

- поточнi апiтальнi в ладення 07.2004
12.2011

3836,2 2835,0 933,3 933,3 933,3

з них: прое тнi роботи 200,0 200,0 200,0

БУДIВНИЦТВО ФIЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОГО
КОМПЛЕКСУ В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI НА
ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 21-Г

8400,0 4200,0 4200,0 4200,0

том числi:

- поточнi апiтальнi в ладення 05.2011
12.2012

10300,0 8400,0 4200,0 4200,0 4200,0

з них: прое тнi роботи 800,0 800,0 800,0

БУДIВНИЦТВО ФIЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОГО
КОМПЛЕКСУ У ПОДIЛЬСЬКОМУ РАЙОНI НА
ПРОСП.В.ПОРИКА, 5-9-А

8400,0 4200,0 4200,0 4200,0

том числi:

- поточнi апiтальнi в ладення 05.2011
12.2012

10300,0 8400,0 4200,0 4200,0 4200,0

з них: прое тнi роботи 800,0 800,0 800,0

БУДIВНИЦТВО СПОРТИВНОГО ПАРКУ В ПАРКУ
"ДРУЖБИ НАРОДIВ"

800,0 800,0 800,0

том числi:

- поточнi апiтальнi в ладення 05.2011
12.2013

4000,0 800,0 800,0 800,0

з них: прое тнi роботи 400,0 400,0 400,0

БУДIВНИЦТВО ЦЕНТРУ ОЛIМПIЙСЬКОЇ
ПIДГОТОВКИ З ВОДНИХ ВИДIВ СПОРТУ -
ВОДНОСПОРТИВНОГО СТАДIОНУ НА
ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВI (АКВАТОРIЯ
МАТВIЇВСЬКОЇ ЗАТОКИ)

2000,0 2000,0 2000,0

том числi:

- поточнi апiтальнi в ладення 11.2011
12.2013

12200,0 2000,0 2000,0 2000,0

БУДIВНИЦТВО СТАДIОНУ З ТРИБУНАМИ НА
ПРОСП.ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-А

209,9 209,9 209,9 НАКАЗ
ГУФIЗ ВIД
19.04.2007
№422

том числi:

- поточнi апiтальнi в ладення 09.2007
12.2011

707,0 497,1 209,9 209,9 209,9

РЕКОНСТРУКЦIЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧНОГО МАНЕЖУ
ШКОЛИ ВИЩОЇ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТI НА
ПРОСП.П.ТИЧИНИ, 18

7000,0 7000,0 7000,0

том числi:

- поточнi апiтальнi в ладення 04.2003
12.2012

15000,0 1672,0 7000,0 7000,0 7000,0

з них: прое тнi роботи 800,0 800,0 800,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 75,0 75,0 75,0

РЕКОНСТРУКЦIЯ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ ПО ВУЛ.
ШАЛЕТТ, 1-А ТА РЕКОНСТРУКЦIЯ 3-Х
СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКIВ НА ВУЛ. ШАЛЕТТ, 6

01.2012
12.2012

3200,0 75,0 75,0 75,0

ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ЖИТЛОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1974158,6 285075,2 102040,4 183034,8 1689083,4

том числi:

- поточнi апiтальнi в ладення 1974158,6 285075,2 102040,4 183034,8 1689083,4

АТ ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ "КИЇВМIСЬКБУД" 871746,6 110714,0 110714,0 761032,6

том числi:

- поточнi апiтальнi в ладення 871746,6 110714,0 110714,0 761032,6

ЖИТЛОВЕ БУДIВНИЦТВО

Ж/М ПОЗНЯКИ, 2 М-Н

Ж/Б 10 82727,0 11940,1 11940,1 70786,9 РIШ.ХК
КИЇВМIСЬК
БУД ВIД
04.02.2009
№ 1/0/7-09

том числi:

- поточнi апiтальнi в ладення 05.2008
12.2011

102919,2 20192,2 82727,0 11940,1 11940,1 70786,9

з них: пiдтрим а з мiсь о о бюджет за про рамою
"50Х30Х20"

8743,7 8743,7 8743,7

Ж/Б 11 35756,3 4256,3 4256,3 31500,0 РIШ.ХК
КИЇВМIСЬК
БУД ВIД
04.02.2009
№ 1/0/7-09

том числi:

- поточнi апiтальнi в ладення 05.2008
03.2012

95216,0 37276,4 35756,3 4256,3 4256,3 31500,0

з них: пiдтрим а з мiсь о о бюджет за про рамою
"50Х30Х20"

4256,3 4256,3 4256,3

Ж/Б 2 173480,1 28812,2 28812,2 144667,9 РIШ.ХК
КИЇВМIСЬК
БУД ВIД
04.02.2009
№ 1/0/7-09

том числi:

- поточнi апiтальнi в ладення 06.2010
09.2011

215050,9 41570,8 173480,1 28812,2 28812,2 144667,9
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Євро-2012

Бюджет
розвит

Цільові
фонди

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

з них: пiдтрим а з мiсь о о бюджет за про рамою
"50Х30Х20"

24812,2 24812,2 24812,2

Ж/Б 6 189604,6 16798,2 16798,2 172806,4 РIШ.ХК
КИЇВ-
МIСЬК-
БУД ВIД
04.02.2009
№ 1/0/7-09

том числi:

- поточнi апiтальнi в ладення 09.2010
03.2012

232668,8 12100,0 189604,6 16798,2 16798,2 172806,4

з них: пiдтрим а з мiсь о о бюджет за про рамою
"50Х30Х20"

12798,4 12798,4 12798,4

Ж/Б 7 159167,3 8967,3 8967,3 150200,0 РIШ.ХК
КИЇВ-
МIСЬК-
БУД ВIД
04.02.2009
№ 1/0/7-09

том числi:

- поточнi апiтальнi в ладення 03.2010
12.2012

347536,0 92820,0 159167,3 8967,3 8967,3 150200,0

з них: пiдтрим а з мiсь о о бюджет за про рамою
"50Х30Х20"

8967,3 8967,3 8967,3

Ж/Б 9 77322,6 11400,4 11400,4 65922,2 РIШ.ХК
КИЇВ-
МIСЬК-БУД
ВIД
04.02.2009
№ 1/0/7-09

том числi:

- поточнi апiтальнi в ладення 04.2010
11.2011

102919,2 25596,6 77322,6 11400,4 11400,4 65922,2

з них: пiдтрим а з мiсь о о бюджет за про рамою
"50Х30Х20"

8556,3 8556,3 8556,3

Ж/Б НА ВУЛ.АЛМА-АТИНСЬКIЙ, 109-Б 73008,7 13353,6 13353,6 59655,1 РIШ.ХК
"КИЇВ-
МIСЬК-
БУД" ВIД
18.12.2008
№ 13/0/7-
08

том числi:

- поточнi апiтальнi в ладення 05.2010
06.2011

83016,1 10007,4 73008,7 13353,6 13353,6 59655,1

з них: пiдтрим а з мiсь о о бюджет за про рамою
"50Х30Х20"

11353,6 11353,6 11353,6

Ж/Б МIЖ ПТУ-28, ДИТЯЧИМ БУДИНКОМ
"МАЛЯТКО" ТА ПРОВ.РОЖЕВИМ, БУД.2

80680,0 15185,9 15185,9 65494,1 РIШ.ХК
КМБ ВIД
26.08.2009
№ 12/0/7-
09

том числi:

- поточнi апiтальнi в ладення 11.2010
05.2012

106011,3 500,0 80680,0 15185,9 15185,9 65494,1

з них: пiдтрим а з мiсь о о бюджет за про рамою
"50Х30Х20"

10185,9 10185,9 10185,9

ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ЖИТЛОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

2500,0 2500,0 2500,0

том числi:

- поточнi апiтальнi в ладення 2500,0 2500,0 2500,0

ЖИТЛОВЕ БУДIВНИЦТВО

ПРИДБАННЯ (БУДIВНИЦТВО) КВАРТИР ВМС ЗС
УКРАЇНИ В ПОРЯДКУ ШЕФСЬКОЇ ДОПОМОГИ В
М.СЕВАСТОПОЛI

2500,0 2500,0 2500,0

том числi:

- поточнi апiтальнi в ладення 06.2010
12.2011

2500,0 2500,0 2500,0 2500,0

КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД" 243570,7 40748,2 40748,2 202822,5

том числi:

- поточнi апiтальнi в ладення 243570,7 40748,2 40748,2 202822,5

ЖИТЛОВЕ БУДIВНИЦТВО 241152,0 40154,5 40154,5 200997,5

том числi:

поточнi апiтальнi в ладення 241152,0 40154,5 40154,5 200997,5

Ж/Б НА ПРОВ.МОТОРНОМУ, 3-А, 4, 6, 8 (I ЧЕРГА) 74806,1 14050,9 14050,9 60755,2 ПОЗИТ.ВИ
СН.ВIД
16.03.2010
№ 199-1-
2008/БУД

том числi:

- поточнi апiтальнi в ладення 08.2010
06.2012

169480,7 16637,7 74806,1 14050,9 14050,9 60755,2

Ж/Б НА ВУЛ.БАУМАНА, 25, 27, 29 53993,2 1279,2 1279,2 52714,0 РОЗПОР.К
МДА ВIД
06.03.2009
№ 281

том числi:

- поточнi апiтальнi в ладення 12.2009
09.2011

96602,2 42609,0 53993,2 1279,2 1279,2 52714,0

Ж/Б НА ВУЛ.БОРЩАГIВСЬКIЙ, 152-А, 152-В 49578,4 9578,4 9578,4 40000,0

том числi:

- поточнi апiтальнi в ладення 02.2011
10.2012

113791,2 3830,0 49578,4 9578,4 9578,4 40000,0

з них: прое тнi роботи 1384,8 132,3 132,3 1252,5

Ж/Б НА ВУЛ.ВАСИЛЬЧЕНКА, 3 644,8 643,2 643,2 1,6

том числi:

- поточнi апiтальнi в ладення 06.2009
03.2011

103861,2 85155,3 644,8 643,2 643,2 1,6

Ж/Б НА ВУЛ.ПЕТРОПАВЛIВСЬКIЙ, 50, 50-Б 47451,0 8451,0 8451,0 39000,0 ПОЗИТ.ВИ
СН.ВIД
29.07.2010
№ 11-
00173-09

том числi:
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- поточнi апiтальнi в ладення 02.2011
10.2012

105720,3 1668,0 47451,0 8451,0 8451,0 39000,0

з них: прое тнi роботи 1384,8 132,3 132,3 1252,5

РЕКОНСТРУКЦIЯ ГУРТОЖИТКIВ

РЕКОНСТРУКЦIЯ Ж/Б НА ВУЛ.МАРТИРОСЯНА, 5 12780,5 4753,8 4753,8 8026,7 ПОЗИТ.ВИ
СН.ВIД
09.07.2007
№ 91

том числi:

- поточнi апiтальнi в ладення 03.2011
12.2011

13305,0 524,5 12780,5 4753,8 4753,8 8026,7

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 1898,0 1398,0 1398,0 500,0

Ж/Б НА ВУЛ.КАЧАЛОВА, 40 07.2012
06.2015

510864,3 102,3 1298,0 798,0 798,0 500,0

Ж/Б НА ВУЛ.Е.ВIЛЬДЕ, 5 08.2012
05.2014

101000,0 300,0 300,0 300,0

Ж/Б НА ВУЛ.СЄЧЕНОВА, 9 07.2012
05.2014

103000,0 300,0 300,0 300,0

КОМУНАЛЬНЕ БУДIВНИЦТВО 2418,7 593,7 593,7 1825,0

том числi:

поточнi апiтальнi в ладення 2418,7 593,7 593,7 1825,0

ЗОВНIШНI IНЖЕНЕРНI МЕРЕЖI НА ВУЛ.БАУМАНА,
25, 27, 29

2418,7 593,7 593,7 1825,0 РОЗПОР.К
МДА ВIД
06.03.2009
№ 281

том числi:

- поточнi апiтальнi в ладення 12.2009
09.2011

2638,7 220,0 2418,7 593,7 593,7 1825,0

КП "ЖИТЛОIНВЕСТБУД - УКБ" 856341,3 131113,0 58792,2 72320,8 725228,3

том числi:

- поточнi апiтальнi в ладення 856341,3 131113,0 58792,2 72320,8 725228,3

ЖИТЛОВЕ БУДIВНИЦТВО 819089,4 99966,3 27645,5 72320,8 719123,1

том числi:

поточнi апiтальнi в ладення 819089,4 99966,3 27645,5 72320,8 719123,1

БУДIВНИЦТВО Ж/Б НА Ж/М ПОЗНЯКИ, 4 М-Н,
ДIЛ.36

253946,9 199,6 199,6 253747,3 РОЗПОР.К
МДА ВIД
02.12.2009
№ 1340

том числi:

- поточнi апiтальнi в ладення 11.2009
12.2011

353083,2 99136,3 253946,9 199,6 199,6 253747,3

з них: прое тнi роботи 112,7 112,7

БУДIВНИЦТВО Ж/Б НА ВУЛ.В.КИТАЇВСЬКIЙ, 55-57
(II ЧЕРГА)

25133,2 131,4 131,4 25001,8 РОЗПОР.К
МДА ВIД
02.12.2009
№ 1337

том числi:

- поточнi апiтальнi в ладення 09.2009
06.2011

66516,0 41382,8 25133,2 131,4 131,4 25001,8

Ж/Б НА ВУЛ.МИЛОСЛАВСЬКIЙ, БУД. 7, 8, 9 1720,0 1700,0 1700,0 20,0

том числi:

- поточнi апiтальнi в ладення 06.2011
12.2012

450000,0 1720,0 1700,0 1700,0 20,0

з них: прое тнi роботи 1520,0 1500,0 1500,0 20,0

БУДIВНИЦТВО Ж/Б НА ПЕРЕТИНI ВУЛ.Н.УЖВIЙ ТА
ВУЛ.НОВОМОСТИЦЬКОЇ

31684,0 10681,5 10681,5 21002,5

том числi:

- поточнi апiтальнi в ладення 03.2011
03.2013

123865,3 3264,5 31684,0 10681,5 10681,5 21002,5

з них: пiдтрим а з мiсь о о бюджет за про рамою
"50Х30Х20"

7553,7 7553,7 7553,7

Ж/М В.-ТРОЄЩИНА, 26-А М-Н

Ж/Б № 4 23305,5 21173,4 17645,5 3527,9 2132,1 ПОЗИТ.ВИ
СН.ВIД
01.06.2010
№ 11-
00177-10

том числi:

- поточнi апiтальнi в ладення 02.2005
06.2011

54386,2 31080,7 23305,5 21173,4 17645,5 3527,9 2132,1

Ж/Б № 8 21282,9 20420,6 10000,0 10420,6 862,3 ПОЗИТ.ВИ
СН.ВIД
01.06.2010
№ 11-
00176-10

том числi:

- поточнi апiтальнi в ладення 01.2006
06.2011

47194,2 25911,3 21282,9 20420,6 10000,0 10420,6 862,3

Ж/М ПОЗНЯКИ, 3 М-Н, ДIЛ.19

Ж/Б № 1 110367,7 8824,7 8824,7 101543,0 ПОЗИТИВ-
НИЙ
ВИСНОВОК
ВIД
14.09.2010
№ 298-
2010/ЦБ

том числi:

- поточнi апiтальнi в ладення 11.2010
12.2011

111476,9 1109,2 110367,7 8824,7 8824,7 101543,0

з них: прое тнi роботи 940,1 940,1 940,1

з них: пiдтрим а з мiсь о о бюджет за про рамою
"50Х30Х20"

6352,5 6352,5 6352,5

Ж/Б № 2 76849,5 3662,7 3662,7 73186,8
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ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС
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вартість

Ви онано
на
01.01.2011

Про рама
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підпри-
ємств і
ор анізацій
міста, інші
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(в т.ч.
ЄБРР),
лізин и та
інші

Приміт а

Всьо о в том числі: Ви онання
ф н цій
столиці, інші

Євро-2012

Бюджет
розвит

Цільові
фонди

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

том числi:

- поточнi апiтальнi в ладення 11.2010
12.2011

83885,5 7036,0 76849,5 3662,7 3662,7 73186,8

з них: прое тнi роботи 1160,5 1160,5 1160,5

з них: пiдтрим а з мiсь о о бюджет за про рамою
"50Х30Х20"

2405,2 2405,2 2405,2

Ж/Б № 3 69222,7 6721,0 6721,0 62501,7

том числi:

- поточнi апiтальнi в ладення 11.2010
06.2012

110826,9 539,9 69222,7 6721,0 6721,0 62501,7

з них: прое тнi роботи 39,2 39,2 39,2

з них: пiдтрим а з мiсь о о бюджет за про рамою
"50Х30Х20"

6352,5 6352,5 6352,5

Ж/Б № 4 55878,2 5672,2 5672,2 50206,0

том числi:

- поточнi апiтальнi в ладення 11.2010
06.2012

88168,2 401,4 55878,2 5672,2 5672,2 50206,0

з них: прое тнi роботи 358,3 358,3 358,3

з них: пiдтрим а з мiсь о о бюджет за про рамою
"50Х30Х20"

4866,4 4866,4 4866,4

Ж/Б НА ВУЛ.С.ЛАЗО (У ДВОРАХ БУДИНКIВ №4 ТА
№6)

Ж/Б № 1 53586,7 7430,3 7430,3 46156,4 РОЗПОР.
КИЇВМIСЬ-
КРАДИ ВIД
14.09.2010
№ 723

том числi:

- поточнi апiтальнi в ладення 08.2010
03.2011

67780,7 14194,0 53586,7 7430,3 7430,3 46156,4

з них: пiдтрим а з мiсь о о бюджет за про рамою
"50Х30Х20"

2188,8 2188,8 2188,8

Ж/Б № 2 57341,2 6612,3 6612,3 50728,9 РОЗПОР.
КИЇВ
МIСЬК
РАДИ ВIД
14.09.2010
№ 723

том числi:

- поточнi апiтальнi в ладення 11.2010
12.2011

57675,3 334,1 57341,2 6612,3 6612,3 50728,9

з них: пiдтрим а з мiсь о о бюджет за про рамою
"50Х30Х20"

3917,3 3917,3 3917,3

Ж/Б № 3 38570,9 6536,6 6536,6 32034,3 РОЗПОР.
КИЇВ
МIСЬК
РАДИ ВIД
14.09.2010
№ 723

том числi:

- поточнi апiтальнi в ладення 11.2010
06.2012

57378,3 334,1 38570,9 6536,6 6536,6 32034,3

з них: пiдтрим а з мiсь о о бюджет за про рамою
"50Х30Х20"

3917,3 3917,3 3917,3

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 200,0 200,0 200,0

Ж/Б В КВАРТАЛI ОБМЕЖЕНОМУ ВУЛ.
РОГОЗIВСЬКОЮ, ВОЛХОВСЬКОЮ ТА С.ЛАЗО

02.2012
12.2013

181176,0 1151,2 200,0 200,0 200,0

КОМУНАЛЬНЕ БУДIВНИЦТВО 17101,9 10996,7 10996,7 6105,2

том числi:

поточнi апiтальнi в ладення 17101,9 10996,7 10996,7 6105,2

IНЖЕНЕРНI МЕРЕЖI, ВУЛ.РОГОЗIВСЬКА, 1-А 3274,7 3274,7 3274,7 РОЗПОР.
КМДА ВIД
18.12.2008
№ 1749

том числi:

- поточнi апiтальнi в ладення 12.2007
06.2012

23640,7 12791,7 3274,7 3274,7 3274,7

ЗОВНIШНI IНЖЕНЕРНI МЕРЕЖI ПО Ж/М
ПОЗНЯКИ,4 М-Н ДIЛ.36

4786,7 1657,4 1657,4 3129,3

том числi:

- поточнi апiтальнi в ладення 04.2011
12.2011

4786,7 4786,7 1657,4 1657,4 3129,3

з них: прое тнi роботи 300,0 300,0 300,0


