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5Хрещатик 16 листопада 2011 року

ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

З додатками до рішень Київради можна
ознайомитися в секретаріаті Київради. 

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск №129 (1000)

СЕРЕДА,
16 листопада
2011 року

Про порядок денний пленарного засідання VIII сесії Київради VI скликання
22.09.2011

Рішення Київської міської ради № 15/6231 від 22 вересня 2011 року

Враховуючи подання постійних комісій Київради, Президії Київради, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести до порядку денного пленарного засідання VIII сесії Київради VI
скликання 22.09.2011 наступні питання:

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

2. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 30.12.10
№ 573/5385 "Про бюджет міста Києва на 2011 рік".

3. Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва від
11.02.2009 № 07/1!44!вих!09 на рішення Київської міської ради від
24.05.2007 № 739/1400 "Про надання дозволу Головному управлінню охо!
рони здоров'я та медичного забезпечення виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) на укладання інвестиційного
договору з метою збільшення кількості ліжок та покращення умов перебу!
вання дітей в дитячому санаторії "Салют" та в дитячому санаторії "Ялин!
ка" Київського міського дитячого санаторно!курортного об'єднання".

4. Про порядок укладення мирових угод у спорах щодо майна терито!
ріальної громади м. Києва у процесі їх розгляду в судах загальної юрис!
дикції.

5. Про затвердження змін та доповнень до рішення Київради від
25.05.2011 № 199/5586 "Про затвердження Міської цільової програми
сприяння в забезпеченні діяльності судів загальної юрисдикції та інших
судових органів у місті Києві на 2011—2015 роки".

6. Про внесення змін до пункту 2 рішення Київської міської ради від
23.06.2011 № 239/5626.

7. Про погодження встановлення надбавок посадовим особам органів
самоорганізації населення міста Києва.

8. Про затвердження Міської цільової програми створення страхового
фонду документації міста Києва на період 2011—2015 років.

9. Про погодження публічному акціонерному товариству "Домобудів!
ний комбінат № 4" надання надр у користування з метою геологічного ви!
вчення, в тому числі дослідно!промислової розробки родовищ корисних
копалин загальнодержавного значення (підземних вод), за допомогою
трьох артезіанських свердловин, розташованих на території підприємства
за адресою: вулиця Лугова, 13 Оболонського району міста Києва.

10. Про деякі питання діяльності комунальних підприємств, що нале!
жать до комунальної власності територіальної громади м. Києва.

11. Про внесення змін до рішення Київради від 28.04.11 № 151/5538
"Про створення тимчасової контрольної комісії Київради з питань перевір!
ки законності реконструкції з влаштуванням мансарди будинку на вул.
Пушкінській, 8!б".

12. Про внесення змін та доповнень до рішення Київської міської ради
від 16.09.2010 № 34/4846.

13. Про ліквідацію комунального підприємства виконавчого органу Ки!
ївради (Київської міської державної адміністрації) "Центр високих техно!
логій та інновацій".

14. Про затвердження Переліку ритуальних послуг в м. Києві.
15. Про внесення змін до рішення Київради від 14.07.2011 № 388/5775

"Про проведення у місті Києві Міжнародних молодіжних Дельфійських
ігор та Сьомих молодіжних Дельфійських ігор держав — країн СНД".

16. Про присвоєння імені відомого українського правозахисника і жур!
наліста Валерія Марченка середній загальноосвітній школі № 175 Шев!
ченківського району.

17. Про встановлення додаткових пільг з оплати за навчання у почат!
кових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах.

18. Про припинення діяльності госпрозрахункової стоматологічної по!
ліклініки № 1 Дніпровського району м. Києва.

19. Про припинення діяльності госпрозрахункової стоматологічної по!
ліклініки Святошинського району м. Києва.

20. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
25.05.2011 № 198/5585 "Про внесення змін до міської цільової програми
"Турбота. Назустріч киянам" на 2011—2015 роки та фінансування заходів
щодо її фінансування у 2011 році".

21. Про передачу в оперативне управління "База відпочинку "Конча!
Заспа" Міністерства фінансів України приміщень в житловому будинку
№ 10 на Печерському узвозі.

22. Про надання статусу скверу земельній ділянці площею 0,1 га на
бульварі Лесі Українки між будинками 11,13 та 15 у Печерському районі
м. Києва.

23. Про затвердження змін до Міської цільової програми підготовки та
проведення у місті Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року
з футболу.

24. Про затвердження Положення про оренду майна територіальної
громади міста Києва.

25. Про внесення змін і доповнень до деяких рішень Київради.
26. Про внесення змін та доповнень до рішення Київської міської ради

від 21.05.2009 № 462/1518.
27. Про затвердження Порядку розміщення реклами в м. Києві.
28. Про внесення змін та доповнень до рішення Київської міської ради

від 15.07.2004 № 457/1867.
29. Про затвердження методики розрахунку розмірів плати за догово!

рами особистого земельного сервітуту при встановленні (розміщенні)
тимчасових споруд на території міста Києва.

30. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
31.03.2011 № 100/5487 "Про Програму приватизації комунального майна
територіальної громади міста Києва на 2011!2012 роки". (2 проекти)

31. Про передачу до сфери управління Господарського суду міста Ки!
єва нежитлового будинку комунальної власності територіальної громади
міста Києва на вул. Івана Франка, 26 літ. Б.

32. Про розгляд протесту прокуратури міста Києва від 15.04.2011
№ 07/1!233!вих!11 на рішення Київради від 28.12.2010 № 513/5325 "Про
створення тимчасової контрольної комісії Київради щодо управління кор!
поративними правами територіальної громади міста Києва".

33. Про делегування виконавчому органу Київської міської ради (Київ!
ській міській державній адміністрації) окремих повноважень.

З4. Про прийняття до комунальної власності територіальної громади
міста відомчого житлового фонду.

З5. Про передачу до сфери управління Територіального управління
Державної судової адміністрації України в місті Києві нежилого приміщен!
ня у будинку комунальної власності територіальної громади міста Києва та
нежилого будинку комунальної власності територіальної громади міста
Києва.

З6. Про внесення змін та доповнень до окремих рішень Київської місь!
кої ради.

37. Про внесення змін та доповнень до рішення Київської міської
ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності
територіальної громади міста Києва" (зі змінами та доповненнями). 
(2 проекти)

З8. Про зарахування до комунальної власності територіальної грома!
ди міста Києва закінчених будівництвом об'єктів комунального призна!
чення.

39. Про внесення змін до договорів оренди нежилих приміщень тери!
торіальної громади міста Києва у Дніпровському районі.

40. Про встановлення розміру статутного капіталу комунального під!
приємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва "Київміськ!
світло".

41. Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної влас!
ності територіальної громади м. Києва інженерних мереж.

42. Про безоплатне прийняття до комунальної власності громади міс!
та Києва нежитлових приміщень.

43. Про припинення підприємства, що належить до комунальної влас!
ності територіальної громади міста Києва "Житловик".

44. Про прийняття до комунальної власності територіальної громади
міста Києва відомчого житлового будинку ПрАТ "Поліграфкнига" корпора!
тивного підприємства ДАК "Укрвидавполіграфія".

45. Про внесення змін до рішення Київради від 28.08.2008 № 105/105
"Про передачу нежилих будинків комунальної власності у власність інвес!
торам".

46. Про надання дозволу на укладання договору суборенди та продов!
ження терміну дії договору оренди нерухомого майна територіальної гро!
мади міста Києва.

47. Про надання дозволів на укладання договорів оренди нерухомого
майна комунальної форми власності територіальної громади міста Києва
з переможцями конкурсів на право оренди.

48. Про надання дозволу на встановлення пільгової орендної ставки на
час проведення ремонту нежилих приміщень у будинку № 10 А на вул.
Пимоненка Миколи.

49. Про надання дозволів на укладання договорів оренди нерухомого
майна територіальної громади міста Києва у Подільському районі. (2 про!
екти)

50. Про надання дозволу на продовження терміну дії договору оренди
нежилих приміщень у будинку № 4 А літ. А на вул. Березняківській.

51. Про надання дозволу на укладання договору оренди нерухомого
майна комунальної власності територіальної громади міста Києва з пере!
можцем конкурсу на право оренди.

52. Про надання дозволів на продовження терміну дії договорів орен!
ди нерухомого майна територіальної громади міста Києва.

53. Про внесення змін до рішень Київської міської ради з питань орен!
ди та до договорів оренди нежилих приміщень комунальної власності те!
риторіальної громади міста Києва.

54. Про надання дозволу громадянину Безкоровайному Олегу Микола!
йовичу на демонтаж майна, яке належить до комунальної власності тери!
торіальної громади міста Києва та перебуває у володінні та користуванні
публічного акціонерного товариства "Київгаз".

55. Про надання дозволів на продовження терміну дії договорів орен!
ди, на укладання договорів суборенди, внесення змін до рішень Київської
міської ради з питань оренди та внесення змін до договорів оренди.

56. Про зарахування до комунальної власності територіальної громади
міста Києва нежитлового приміщення по вул. Лаврухіна, 6 у Деснянсько!
му районі.

57. Про внесення змін та доповнень до рішення Київської міської ради
від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територі!
альної громади міста Києва".

58. Про надання дозволу на укладання договору оренди нежилих при!
міщень у будинку № 15/27 на вул. Ахматової Анни.

59. Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва від
26.05.2011 № 07/2!401!вих!11 на рішення Київської міської ради від
28.08.2008 № 94/94 "Про передачу приватному підприємству "КВадрат!
строй" під реконструкцію нежилого будинку на вулиці Мануїльського, 25
літ. Б у Шевченківському районі міста Києва".

60. Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва від
30.05.2011 № 07/2!409!вих!11 на рішення Київської міської ради від
28.08.2008 № 95/95 "Про передачу малому приватному підприємству "Ак!
вадон" під реконструкцію нежилих будинків на вулиці Петра Сагайдачно!
го, 20/2 літ. А та на вулиці Петра Сагайдачного, 20/2 літ. Б (садиба) у По!
дільському районі міста Києва".

61. Про зарахування до комунальної власності територіальної громади
міста Києва обладнання дитячого майданчика.

62. Про зарахування до комунальної власності територіальної громади
міста Києва закінчених будівництвом об'єктів.

63. Про внесення змін до договору оренди нежилих приміщень тери!
торіальної громади міста Києва у Солом'янському районі.

64. Про надання дозволу на укладання договору оренди нежилих при!
міщень у будинку № 14 на вул. Ялтинській.

65. Про зарахування до комунальної власності територіальної громади
міста Києва закінченого будівництвом об'єкта комунального призначення.

66. Про питання використання майна комунальної власності територі!
альної громади м. Києва.

67. Про затвердження містобудівного обґрунтування та внесення змін
до Генерального плану міста Києва та проекту планування його примісь!
кого зони на період до 2020 року.

68. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальній аварійно!рятувальній службі
"Київська служба порятунку" по вул. Прирічній (на березі затока "Обо!
лонь" р. Дніпро) в Оболонському районі м. Києва для створення, розта!
шування та утримання учбово!тренувального полігону та водолазного!ря!
тувального підрозділу. (К 17146)

69. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки відкритому акціонерному товариству
"Укртелеком" по просп. Академіка Глушкова, 18!а в Голосіївському райо!
ні м. Києва для експлуатації та обслуговування існуючої опорно!підсилю!
вальної станції № 19. (К 18310)

70. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"КУСТОС ІНВЕСТ" на вул. Перспективній, 9/11 у Печерському районі 
м. Києва для будівництва адміністративних приміщень та реконструкції іс!
нуючих будівель і споруд під адміністративні приміщення з подальшою їх
експлуатацією та обслуговуванням. (К 18783)

71. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"РЕ!ІНВЕСТ" на перетині вул. Лук'янівської та вул. Глибочицької в Шев!
ченківському районі м. Києва для обслуговування та експлуатації адмініс!
тративного будинку, гаражів та будівництва об'єктів транспортної інфра!
структури (автостоянка). (К 18477)

72. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"Дім!Інвестмент" на вул. Братській, 3 (літери "А, Б, В") у Подільському
районі м. Києва для реконструкції, експлуатації та обслуговування адмі!
ністративних будівель. (К 18432)

73. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки дочірньому підприємству "Екстрім плюс" на
вул. Ованеса Туманяна, 1 у Дніпровському районі м. Києва для будівниц!
тва, експлуатації та обслуговування інженерно!транспортної інфраструк!
тури. (К 18541)

74. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки акціонерній судноплавній компанії "УКРРІЧ!
ФЛОТ" в парку Дружби народів, 5 у Деснянському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування будівель комплексу центру дозвілля і від!
починку. (К 18444)

75. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Приватному акціонерному підприємству
"Український авіаційно!технічний центр" для експлуатації та обслугову!
вання виробничо!господарських будівель та інженерних споруд на просп.
Повітрофлотському, 93 у Солом'янському районі м. Києва. (К 17602)

76. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки приватному підприємству "Юнімакс" по
просп. Миколи Бажана (за вул. Зарічною) у Дарницькому районі м. Києва
для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельного комплек!
су з об'єктами інженерно!транспортної інфраструктури та дитячого до!
шкільного закладу. (К 18442)

77. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству з питань будів!

ництва житлових будинків "Житлоінвестбуд!УКБ" на ділянці № 15 у 9!му
мікрорайоні житлового масиву Позняки у Дарницькому районі м. Києва
для будівництва житлового будинку в тому числі по програмі доступного
житла з вбудовано!прибудованим дошкільним закладом. (К 18201)

78. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству з утримання та
експлуатації житлового фонду спеціального призначення "Спецжитло!
фонд" на вул. Генерала Потапова, 1!а у Святошинському районі м. Києва
для будівництва житлового будинку для працівників КП Київський метро!
політен та ПАТ ""Київметробуд". (К 18305)

79. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"Ірландський паб" на вул. Раїси Окіпної, 4 (літ. "А", літ. "Б") у Дніпровсько!
му районі м. Києва для експлуатації та обслуговування закладу громад!
ського харчування. (К 18498)

80. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо від!
ведення земельних ділянок комунальному підприємству "Дирекція будів!
ництва шляхово!транспортних споруд м. Києва" в районі 19+500 (пр.) км.
Траси М!06 Київ—Чоп у Святошинському районі м. Києва для будівництва
під'їзної автомобільної дороги від траси М!06 Київ—Чоп (км 19+500 (пр.) до
ПС 330/110/35 кВ "Західна". (К 17829)

81. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Управлінню Державної автомобільної ін!
спекції Головного управління МВС України в м. Києві на вул. Теодора
Драйзера, 2 в у Деснянському районі м. Києва для експлуатації та обслу!
говування будівлі відділу ДАІ.(К 18448)

82. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству з утримання та
експлуатації житлового фонду спеціального призначення "СПЕЦЖИТЛО!
ФОНД" по вулиці Сєченова, 9 в Голосіївському районі м. Києва для будів!
ництва, обслуговування та експлуатації доступного житла для працівників
навчальних закладів комунальної власності м. Києва. (К 18236)

83. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок громадській організації "Футбольний клуб"
"Оболонь" на вул. Північній, 26 в Оболонському районі м. Києва для ство!
рення озеленених територій загального користування з влаштуванням
евакуаційних виходів для безпеки громадян (глядачів). (К 18496)

84. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки відкритому акціонерному товариству
"Укртелеком" на вул. Нижній Вал, 49!а у Подільському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування існуючої автоматичної телефонної
станції. (К 18102)

85. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"Науково!виробниче підприємство "Синтез" по вул. Бориспільській, 9 у
Дарницькому районі м. Києва для експлуатації та обслуговування конс!
трукторського підприємства (корпус № 65). (К 16424)

86. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки відкритому акціонерному товариству "Ак!
ціонерна компанія "Київводоканал" на вул. Лейпцизькій, 1а в Печерсько!
му районі м. Києва для експлуатації адміністративної будівлі і будівництва
допоміжних споруд. (К 16912)

87. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Гімназії № 178 Солом'янського району 
м. Києва на просп. Повітрофлотському, 22 у Солом'янському районі 
м. Києва для експлуатації та обслуговування закладу. (К 17962)

88. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Спеціалізованій школі № 187 з поглибле!
ним вивченням української та англійської мов Солом'янського району 
м. Києва на вул. Волгоградській, 23 у Солом'янському районі м. Києва
для обслуговування і експлуатації будівель та споруд школи, реконструк!
ції міжшкільного стадіону. (К 18136)

89. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок Комунальному підприємству "Київський
метрополітен" у Голосіївському районі м. Києва для будівництва об'єктів
дільниці Куренівсько!Червоноармійської лінії метрополітену від ст. "Ва!
сильківська" до ст. "Теремки". (К 17921)

90. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству "Київтранс!
парксервіс" по вул. Поліській (ст. метро Червоний хутір) у Дарницькому
районі м. Києва для паркування автотранспорту, будівництва багатопо!
верхових, підземно!наземних паркінгів з об'єктами транспортної інфра!
структури та обслуговування населення. (К 17822)

91. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки відкритому акціонерному товариству
"Укртелеком" по вул. Олени Теліги, 39 г в Шевченківському районі м. Ки!
єва для експлуатації та обслуговування існуючої автоматичної телефонної
станції. (К 18163)

92. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки відкритому акціонерному товариству
"Укртелеком" по вул. Великій Житомирській, 14!а в Шевченківському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування існуючої трансформа!
торної підстанції ТП!724. (К 18197)

93. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Центру фізичного здоров'я населення
"Спорт для всіх" на вул. Теодора Драйзера, 2!б у Деснянському районі 
м. Києва для експлуатації та обслуговування стадіону. (К 18193)

94. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"Такіра" по вул. Академіка Туполєва, 7!в у Святошинському районі м. Ки!
єва для реконструкції дитячого садка під дитячий садок, центр розвитку
дитини та початкову школу. (К 18239)

95. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Міністерству закордонних справ України на
вул. Оноре де Бальзака, 88!90 у Деснянському районі м. Києва для будів!
ництва, експлуатації та обслуговування житлового будинку. (К 18418)

96. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки приватному акціонерному товариству "Л!
Капітал" по вул. Золотоворітській, 11 в Шевченківському районі м. Києва
для будівництва, експлуатації та обслуговування готельно!житлово!офіс!
ного комплексу з вбудованими об'єктами торгового і соціально!побутово!
го призначення і паркінгом. (К 18249)

97. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеуст!
рою щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відпо!
відальністю "Солум" на вул. Червоногвардійська, 34 у Дніпровському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування будівель та споруд
адміністративно!виробничого комплексу. (К 18173)

98. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеуст!
рою щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відпо!
відальністю "ЛІНДЕН ДЕВЕЛОПМЕНТ" на набережній Русанівській, 3 у
Дніпровському районі м. Києва для реконструкції нежилого будинку під
громадський центр з подальшою експлуатацією та обслуговуванням. 
(К 17577)

99. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеуст!
рою щодо відведення земельних ділянок суб'єкту підприємницької діяль!
ності — фізичній особі Мітніку Михайлу Хаім!Рувіновичу на просп. Павла
Тичини, 20!а в Дніпровському районі м. Києва для обслуговування прибу!
дови до будинку. (К 18582)

100. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеуст!
рою щодо відведення земельної ділянки Міністерству закордонних справ
України на вул. Алма!Атинській, 35 у Дніпровському районі м. Києва для
будівництва, обслуговування та експлуатації житлового будинку. (К 18423)

101. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеуст!
рою щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відпо!
відальністю "Глобал Строй!3" на ділянці № 28 у 26!му мікрорайоні житло!
вого масиву Вигурівщина!Троєщина (по вул. Драйзера, 40) (зміна цільо!
вого призначення) для будівництва торговельно!розважального комплек!
су з підземним паркінгом. (К 18220)

102. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеуст!
рою щодо відведення земельної ділянки закритому акціонерному товари!
ству "Рапід!Сервіс" на Кільцевій дорозі у Святошинському районі м. Ки!
єва для будівництва, обслуговування та ремонту інфраструктури дорож!
нього господарства (зміна цільового призначення). (К 17473)

103. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеуст!
рою щодо відведення земельної ділянки громадянину Московченку Олек!
сандру Юрійовичу по вул. Полярній, 6в!8а в Оболонському районі м. Ки!
єва для будівництва торговельного комплексу. (К 18562)

104. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеуст!
рою щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відпо!
відальністю "БКТ ФОРТУНА" по вул. Луговій, 20 в Оболонському районі 
м. Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування багатофункціо!
нального комплексу (мийки, шиномонтажу, побутового магазину та пунк!
ту громадського харчування). (К 18536)

105. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеуст!
рою щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відпо!
відальністю "МТІ" по вул. Луговій в Оболонському районі м. Києва для бу!
дівництва, обслуговування та ремонту об'єкта інфраструктури дорожньо!
го господарства та озеленення території. (К 17570)

106. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеуст!
рою щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відпо!
відальністю "Прайм будінвест" по вул. Кіквідзе, 10а в Печерському райо!
ні м. Києва для будівництва офісного комплексу з вбудовано!прибудова!
ними приміщеннями та підземним паркінгом. (К 17683)

107. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеуст!
рою щодо відведення земельної ділянки фізичній особі — підприємцю Са!
інчуку Олександру Миколайовичу по вул. Мате Залки, 8 в Оболонському
районі м. Києва для будівництва торговельного комплексу. (К 18524)

108. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеуст!
рою щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відпо!
відальністю "Футбольний клуб "Динамо "Київ" на Парковій дорозі в Пе!
черському районі м. Києва для створення учбово!тренувального поля. 
(К 17529)

109. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеуст!
рою щодо відведення земельної ділянки Карпенку Руслану Володимиро!
вичу на вул. Братиславській, 7в у Деснянському районі м. Києва для бу!
дівництва автомийки, офісу. (К 18428)

110. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеуст!
рою щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відпо!
відальністю "Інженерно!будівельна компанія "Бутек" на вул. Теодора
Драйзера (на розі з вул. Електротехнічною) у Деснянському районі м. Ки!
єва для будівництва паркінгу, СТО та автосалону. (К 18427 )

111. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеуст!
рою щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відпо!
відальністю виробничій фірмі "Аполлон" по вул. Хрещатик, 15/4 в Печер!
ському районі м. Києва для розміщення всесезонного майданчика. 
(К 17997)

112. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеуст!
рою щодо відведення земельної ділянки житлово!будівельному коопера!
тиву "Художник!1" у пров. Бастіонному, 9 в Печерському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування житлового будинку. (К 17681)

113. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеуст!
рою щодо відведення земельної ділянки Макарчук Олені Борисівні на вул.
Братиславській, 9 у Деснянському районі м. Києва для будівництва мий!
ки. (К 18549)

114. Про надання стоматологічній поліклініці Дарницького району 
м. Києва земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і
споруд стоматологічної поліклініки на вул. Архітектора Вербицького, З!б у
Дарницькому районі м. Києва. (А 8197)

115. Про надання земельної ділянки Київській міській клінічній лікарні
"Київський міський центр серця" для експлуатації та обслуговування буді!
вель і споруд лікарні на вул. Братиславській, 5!а у Деснянському районі
м. Києва. (А 16159)

116. Про передачу земельної ділянки акціонерній енергопостачальній
компанії "Київенерго" для експлуатації та обслуговування автобази на
просп. Московському, 14!б в Оболонському районі м. Києва. (Д 4651)

117. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 
"БАУРІС" — земельних ділянок для реконструкції АЗС, будівництва кафе,
магазину на вул. Саратовській, 63 (літ. А) у Шевченківському районі м.
Києва. (Д 4771)

118. Про передачу спільному українсько!угорському товариству з об!
меженою відповідальністю "Центр естетики та чарівності "ПАНІ АНЄЛЄ"
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування прибудови до при!
міщень ресторану для використання під заклад громадського харчування
на вул. Панаса Мирного, 2/44 у Печерському районі. (А 19165)

119. Про зміну цільового призначення земельних ділянок товариству з
обмеженою відповідальністю "СЕРВАГ" для будівництва, експлуатації та
обслуговування багатофункціонального торгово!розважального комплек!
су з адміністративно!офісними будівлями та автостоянкою на вул. Садо!
вій (мікрорайон Жуляни), 70!а, 72!а, 74, 74!а, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88,
94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110 у Солом'янському районі м. Ки!
єва. (Д 5303)

120. Про надання комунальному підприємству з утримання та експлу!
атації житлового фонду спеціального призначення "СПЕЦЖИТЛОФОНД"
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування до!
ступного житла на вул. Бударіна,3 у Святошинському районі м. Києва. 
(А 19048)

121. Про надання комунальному підприємству з утримання та експлу!
атації житлового фонду спеціального призначення "СПЕЦЖИТЛОФОНД"
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування до!
ступного житла на вул. Булгакова, 13 у Святошинському районі м. Києва.
(А 19047)

122. Про надання комунальному підприємству з утримання та експлу!
атації житлового фонду спеціального призначення "СПЕЦЖИТЛОФОНД"
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування доступ!
ного житла на вул. Попова, 3/5 в Оболонському районі м. Києва. (А 19046)

123. Про надання комунальному підприємству "Фармація" земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування основних, підсобних і допо!
міжних споруд будівлі аптеки № 112 на просп. Відрадному, 61 у Соло!
м'янському районі м. Києва. (Д 1847)

124. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю "ЕКУМЕНА"
земельної ділянки для реконструкції нежилих будівель під приміщення
роздрібної, оптової торгівлі, складування товарів та надання послуг насе!
ленню і подальшої їх експлуатації та вул. Магнітогорській, 5 (літери "Д",
"Ж") у Деснянському районі м. Києва. (Д 5106)

125. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю "АНТЕЛ!
СТАНДАРТ" земельної ділянки для реконструкції АЗС, будівництва кафе,
магазину на вул. Пшеничній, 9 (літ. А, Б) у Святошинському районі м. Ки!
єва. (Д4779)

126. Про поновлення договору оренди земельної ділянки товариству
з обмеженою відповідальністю "САНТАННА" для будівництва житлового
будинку та об'єктів соціальної сфери на вул. Михайла Драгомірова, 4!б
у Печерському районі м. Києва. (А 15537)

127. Про поновлення громадянину Аткаєву Хусейну Магомедовичу до!
говору оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації і обслуго!
вування жилого будинку, господарських будівель та споруд на вул. Товар!
ній, 23 у Печерському районі м. Києва. (А 13896)

128. Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю "Мак!
симум" договору оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації
та обслуговування комплексу будівель житлового та соціально!культурно!
го призначення з вбудовано!прибудованими торговельно!офісними при!
міщеннями та підземним паркінгом на вул. Воскресенській, 7 у Дніпров!
ському районі м. Києва. (А 19031)

129. Про поновлення Українській студії телевізійних фільмів "Укртеле!
фільм" договору оренди земельної ділянки для будівництва адміністра!
тивно!житлового комплексу з підземним паркінгом на вул. Ованеса Тума!
няна, 15!а у Дніпровському районі м. Києва. (А 18000)
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130. Про поновлення акціонерному товариству холдинговій компанії
"Київміськбуд" договору оренди земельної ділянки у 6!му мікрорайоні
житлового масиву Осокорки у Дарницькому районі м. Києва від
06.03.2006 № 63!6!00340 та внесення змін до нього. (А 18709)

131. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
21.12.2006 № 380/437 "Про передачу Деснянській районній у місті Києві
раді земельної ділянки для будівництва дитячого садка на вул. Радунській
(24!й мікрорайон житлового масиву Вигурівщина!Троєщина) у Деснян!
ському районі м. Києва" та до пункту 20 рішення Київської міської ради від
29.10.2009 № 594/2663 "Про внесення змін до рішення Київської міської
ради, відповідно до яких земельні ділянки передавались комунальному
підприємству "Житлоінвестбуд!УКБ", Головному управлінню житлового
забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), Деснянській та Дарницькій районним в місті Ки!
єві радам для будівництва соціального житла та об'єктів соціальної інфра!
структури м. Києва". (А 18714)

132. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
28.08.2008 № 169/169 "Про надання Дарницькій районній у місті Києві
раді земельної ділянки № 36 для будівництва житлового будинку (для за!
безпечення соціальним житлом черговиків квартобліку) з вбудовано!при!
будованими приміщеннями соціально!побутового призначення, підзем!
ним паркінгом та дитячого садка у 4!ому мікрорайоні житлового масиву
Позняки у Дарницькому районі м. Києва". (А 18770)

133. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
24.12.2009 № 999/3068 "Про поновлення науково!виробничій фірмі
"Стромкомплект" у формі товариства з обмеженою відповідальністю до!
говору оренди земельних ділянок для будівництва житлового будинку з
об'єктами громадського обслуговування та підземною автостоянкою та
для організації будівельних робіт на вул. Горького, 34!б — Саксагансько!
го, 37!д у Голосіївському районі м. Києва" та до договору оренди земель!
них ділянок від 30.05.2003 р. № 79!6!00113. (А 19030)

134. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
27.11.2008 № 673/673 "Про передачу закритому акціонерному товари!
ству "ПОЗНЯКИ!ЖИЛ!БУД" земельної ділянки для будівництва елемента!
вставки житлового будинку з комплексом об'єктів громадського обслуго!
вування та критими автостоянками на бульв. Лесі Українки, 7!9 у Печер!
ському районі м. Києва" та до договору оренди земельної ділянки від
11.09.2009 № 82!6!00557. (А 19029)

135. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
24.12.2009 № 998/3067 "Про поновлення закритому акціонерному това!
риству "ПОЗНЯКИ!ЖИЛ!БУД" договору оренди земельної ділянки для бу!
дівництва житлового будинку із комплексом об'єктів громадського обслу!
говування та критими автостоянками на бульв. Лесі Українки, 7!9 у Печер!
ському районі м. Києва" та до договору оренди земельної ділянки від
30.07.2003 № 82!6!00102. (А 19034)

136. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
31.10.2006 № 230/287 "Про передачу закритому акціонерному товари!
ству "ПОЗНЯКИ!ЖИЛ!БУД" земельної ділянки для будівництва житлового
будинку з об'єктами громадського обслуговування, офісними приміщен!
нями та підземною автостоянкою на вул. Ревуцького, 9 у Дарницькому
районі м. Києва" та до договору оренди земельної ділянки від 15.05.2007
№ 63!6!00412. (А 19032)

137. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
21.12.2006 № 370/427 "Про передачу закритому акціонерному товари!
ству "ПОЗНЯКИ!ЖИЛ!БУД" земельних ділянок для будівництва житлово!
го будинку із комплексом об'єктів громадського обслуговування, критими
автостоянками та підпірної стіни (додаткова територія) на бульв. Лесі
Українки, 7!9 у Печерському районі м. Києва" та поновлення договору
оренди земельних ділянок від 29.05.2007 № 82!6!00422. (А 16999)

138. Про внесення змін до рішення Київради "Про надання та вилучен!
ня земельних ділянок" від 19.08.99 № 5/491". (А 18717)

139. 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, експлуатації
та обслуговування адміністративного будинку на вул. Саксаганського,
111!а у Шевченківському районі м. Києва". (А 18527)

140. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
25.10.2007 № 1057/3890 "Про передачу громадянці Годенко Майї Мико!
лаївні, члену садівницького товариства "Супутник", земельної ділянки для
ведення колективного садівництва на вул. 3!ій Садовій, діл. 72 у Дніпров!
ському районі м. Києва". (А 18231)

141. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
21.12.2006 № 413/470 "Про передачу товариству з обмеженою відпові!
дальністю "Науково!виробничий центр "Практика" земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування майданчика для відстою вантажного авто!
траснпорту на вул. Павла Усенка, 8 у Дніпровському районі м. Києва". 
(А 18539)

142. Про відміну рішення Київської міської ради від 01.10.2007
№ 433/3267 "Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю
"Архітектурно!будівельний альянс" земельної ділянки для будівництва,
експлуатації та обслуговування житлового, соціально!побутового, торго!
вельно!розважального, культурного, готельно!офісного, спортивно!оздо!
ровчого комплексу на вул. Прирічній у Оболонському районі м. Києва". 
(А 18797)

143. Про відміну рішення Київської міської ради від 24.12.2009
№ 1245/3314 "Про передачу громадянці Алимовій Валентині Василівні у
приватну власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд у пров. Заболотно!
му, 36 у Голосіївському районі м. Києва". (А 18918)

144. Про відміну рішення Київської міської ради від 24.12.2009
№ 1243/3312 "Про передачу громадянину Шпаку Олександру Сергійови!
чу у приватну власність земельної ділянки для будівництва та обслугову!
вання житлового будинку, господарських будівель і споруд у пров. Забо!
лотному, 28 у Голосіївському районі м. Києва". (А 18927)

145. Про відміну рішення Київської міської ради від 24.12.2009
№ 1246/3315 "Про передачу громадянці Шаленко Ользі Михайлівні у при!
ватну власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд у пров. Заболотно!
му, 38 у Голосіївському районі м. Києва". (А 18916)

146. 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 будинку, господарських будівель і споруд у пров. Заболотно!
му, 34 у Голосіївському районі м. Києва". (А 18917)

147. Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва від
23.02.2011 № 05/4!72!вих!11 на рішення Київської міської ради від
29.04.2010 № 788/4226 "Про передачу земельних ділянок обслуговуючо!
му житлово!будівельному кооперативу індивідуальних забудовників при!
ватних житлових будинків "Совські ставки" для житлового будівництва та
облаштування лінійних об'єктів транспортної інфраструктури на вул. Лют!
невій, 58!а, 58!в у Голосіївському районі м. Києва". (А 18772)

148. Про розгляд протесту виконуючого обов'язки прокурора міста Ки!
єва 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)

149. Про розгляд протесту заступника прокурора міста 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 "Са!
дівничий кооператив "ВІКТОРІЯ" земельної ділянки для ведення колектив!
ного садівництва у мкр. Осокорки у Дарницькому районі м. Києва". 
(А 18837)

150. Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва від
22.04.09 № 07/4!203вих!09 на рішення Київської міської ради від
26.06.2007 № 1035/1696 "Про передачу товариству з обмеженою відпо!
відальністю будівельній компанії "КРОУН" земельної ділянки для розташу!
вання об'єктів рекреаційного призначення з можливістю облаштування
злітно!посадочної смуги на воді для гідропланів та благоустрою прилег!
лої території на острові Долобецькому у Дніпровському районі м. Києва".
(А 15033)

151. 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 обслуговуючому кооперативу жит!
ловому кооперативу "Тарасівець" земельної ділянки для житлової забудо!
ви на вул. Лауреатській у Голосіївському районі м. Києва". (А 18786)

152. Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва від
17.06.2010 № 07/4!305!вих на рішення Київської міської ради від
08.02.2007 № 122/783 "Про поновлення договору оренди земельної
ділянки від 09.11.2005 № 91!6!00513 та продаж цієї земельної ділян!
ки товариству з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Міжнарод!
ної спілки українських підприємців" для будівництва житлового будин!
ку з вбудованими офісними приміщеннями, приміщеннями соціальної
сфери та підземним паркінгом на вулицях Пирогова та Богдана Хмель!
ницького, 2/37 (літ. "Б") у Шевченківському районі м. Києва". 
(А 17880)

153. Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва від
10.09.2010 № 07/4!518!вих на рішення Київської міської ради від
17.09.2009 № 157/2226, № 158/2227, № 159/2228, № 171/2240,
№ 181/2250, № 184/2253, № 188/2257, № 203/2272, № 204/2273,
№ 205/2274. (А 18312)

154. Про передачу громадянці Буко Наталії Іванівні у приватну влас!
ність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будин!
ку, господарських будівель і споруд у пров. Залежному, 5 у Голосіївсько!
му районі м. Києва. (А 12093)

155. Про передачу громадянці Лихо Надії Василівні у приватну влас!
ність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будин!
ку, господарських будівель і споруд на вул. Нікопольській, 16 у Голосіїв!
ському районі м. Києва. (А 11547)

156. Про приватизацію земельних ділянок для будівництва і обслуго!
вування житлових будинків, господарських будівель і споруд у Дарниць!
кому районі м. Києва (1!проект) (А 18744).

157. Про приватизацію земельних ділянок для будівництва і обслуго!
вування жилих будинків, господарських будівель і споруд у Деснянському
районі м. Києва (1!проект) (А 18562).

158. Про приватизацію земельних ділянок для будівництва та обслуго!
вування житлових будинків, господарських будівель і споруд у Дніпров!
ському районі м. Києва (1!проект) (А 18691).

159. Про приватизацію земельної ділянки громадянки Антоненко Віри
Олександрівни, члена садівницького товариства "Локомотив", для веден!
ня колективного садівництва на вул. 24!тій Садовій, діл. 63 у Дніпровсько!
му районі м. Києва (А 18712).

160. Про приватизацію земельних ділянок для будівництва та обслуго!
вування житлових будинків, господарських будівель і споруд у Солом'ян!
ському районі м. Києва (А 18855).

161. Про приватизацію земельних ділянок у Дарницькому районі 
м. Києва для ведення колективного садівництва (А 18641).

162. Про питання діяльності Київської міської клінічної лікарні № 11
Дніпровського району м. Києва.

Київський міський голова Л. Черновецький

Про перейменування вулиці у Шевченківському районі міста Києва
Рішення Київської міської ради № 376/6592 від 27 жовтня 2011 року

Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та
враховуючи протокол засідання комісії з питань найменувань та пам'ятних знаків виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) від 8 лютого 2008 року № 1, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Перейменувати вулицю Танкову у Шевченківському районі міста Ки!
єва на вулицю Авіаконструктора Ігоря Сікорського.

2. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адмініс!
трації) провести організаційно!правові заходи щодо виконання пункту 1
цього рішення.

3. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті Київської місь!
кої ради "Хрещатик".

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі!
сію Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжна!
родних зв'язків та інформаційної політики і постійну комісію Київради з
питань культури та туризму.

Київський міський голова Л. Черновецький

Про зарахування до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва 

закінчених будівництвом об'єктів
Рішення Київської міської ради № 73/6289 від 22 вересня 2011 року

Відповідно до статей 319, 327, 331 Цивільного кодексу України, пункту 31 частини першої статті 26, частин другої, п'ятої статті 60
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи звернення Головного управління капітального будівництва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 13.01.11 № 068�72/22, Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1. Зарахувати до комунальної власності територіальної громади міста
Києва закінчені будівництвом об'єкти:

1.1. "Реконструкція Перовського каналізаційного колектора (І черга —
від бульв. Перова до вул. Братиславської) (II черга — від просп. А. Навої
до просп. Визволителів)" (сертифікат відповідності КВ000591, виданий на
підставі акта готовності об'єкта до експлуатації від 10.12.10) згідно з пе!
реліком, зазначеним у додатку 1 до цього рішення.

1.2. "Реконструкція Піщаного каналізаційного колектора від пров. Тбі!
ліського до вул. Борщагівської у Шевченківському районі міста Києва"
(сертифікат відповідності КВ000592, виданий на підставі акта готовності
об'єкта до експлуатації від 10.12.10) згідно з переліком, зазначеним у до!
датку 1 до цього рішення.

1.3. "Реконструкція каналізаційного колектора на вул. Кіото у Деснян!
ському районі м. Києва" (сертифікат відповідності КВ000590, виданий на

підставі акта готовності об'єкта до експлуатації від 10.12.10) згідно з пе!
реліком, зазначеним у додатку 1 до цього рішення.

2. Доручити Головному управлінню комунальної власності м. Києва ви!
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі!
ністрації) разом з Головним управлінням капітального будівництва вико!
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі!
ністрації) передати у володіння та користування публічному акціонерному
товариству "Акціонерна компанія "Київводоканал" каналізаційні колекто!
ри, зазначені у додатку 2 до цього" рішення, на умовах, визначених уго!
дою.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі!
сію Київради з питань власності.

Київський міський голова Л. Черновецький

Додаток 1 
до рішення Київради від 22 вересня 2011року № 73/6289

ПЕРЕЛІК
об'єктів, що зараховуються до комунальної власності територіальної громади міста Києва

Про ліквідацію комунального підприємства виконавчого органу Київради 
(Київської міської державної адміністрації) "Центр високих технологій 

та інновацій"
Рішення Київської міської ради № 27/6243 від 22 вересня 2011 року

Відповідно до статті 17, пункту 30 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", частини пер�
шої статті 59 Господарського кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Припинити шляхом ліквідації, в установленому законом порядку,

комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської місь!
кої державної адміністрації) "Центр високих технологій та інновацій",
що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста
Києва.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер!
жавній адміністрації) у встановленому порядку здійснити організаційно!
правові заходи щодо виконання пункту 1 цього рішення, створити ліквіда!

ційну комісію комунального підприємства виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) "Центр високих технологій та
інновацій" та затвердити ліквідаційний баланс.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі!
сію Київської міської ради з питань промисловості, інноваційної та регуля!
торної політики.

Київський міський голова Л. Черновецький

№
п/п

Назва об'єкта, адреса
розташування

Довжи�
на, м

Діаметр
труб,

мм

Мате�
ріал
труб

Кіль�
кість

коло�
дязів

Рік
побудови

Середня
глибина,

м

Балансова вартість, грн.

Первинна Залишкова

1. Реконструкція Перовського
каналізаційного колектора 
по вул. Микитенка (І черга —
від бульв. Перова 
до вул. Братиславської) 
по бульв. Перова (II черга —
від просп. А. Навої 
до просп. Визволителів)

1306,23 

1274,0

1200 

1000

з/б 

Sріго

13 

6

2009 

2010

8,98 26662498,00 

24091322,39

26662498,00 

24091322,39

2. Реконструкція Піщаного
каналізаційного колектора
від пров. Тбіліського 
до вул.Борщагівської

160,0
390,28
376,0
557,66

355  
560  
450
1200

ПЕ  
ПЕ 
ПЕ 
з/б

7 
18 
15 
6

2010 
2010 
2010 
2010

3,72
4292802,00
10463706,00
10088758,00
12333813,76

4292802,00
10463706,00
10088758,00
12333813,76

3 Реконструкція
Каналізаційного колектора
від вул. Кіото, 3 
до вул. Попудренка, 44

610,17
210,5
115,0
285,0

1200
800
1200
1500

з/б
Sріго
Sріго
Sріго

8 
5 
1 
3

2010 
2010 
2010 
2010

6,77
9459885,00
4095535,00
2242793,00
5558316,94 

9459885,00
4095535,00
2242793,00
5558316,94

Заступник міського голови — секретар Київської міської ради Г. Герега

Додаток 2
до рішення Київради від 22 вересня 2011 року № 73/6289

ПЕРЕЛІК
об'єктів, що передаються у володіння та користування публічному акціонерному товариству

"Акціонерна компанія "Київводоканал"

№
п/п

Назва об'єкта, адреса
розташування

Довжи�
на, м

Діаметр
труб,

мм

Мате�
ріал
труб

Кіль�
кість

коло�
дязів

Рік
побу�
дови

Середня
глибина,

м

Балансова вартість, грн.

Первинна Залишкова

1. Реконструкція
Петровського
каналізаційного колектора
по вул. Микитенка (І черга
— від бульв. Перова 
до вул. Братиславської) по
бульв. Перова (II черга —
від просп. А. Навої 
до просп. Визволителів)

1306,23 

1274,0

1200 

1000

з/б 

Sріго

13   

6

2009    

2010

8,98 26662498,00

24091322,39

26662498,00

24091322,39

2. Реконструкція Піщаного
каналізаційного колектора
від пров. Тбіліського 
до вул. Борщагівської

160,0
390,28
376,0
557,66

355  
560  
450  
1200

ПЕ 
ПЕ  
ПЕ 
з/б

7  
18  
15  
6

2010
2010
2010
2010

3,72
4292802,00
10463706,00
10088758,00
12333813,76

4292802,00
10463706,00
10088758,00
12333813,76

3. Реконструкція
каналізаційного колектора
від вул. Кіото, 3 
до вул. Попудренка, 44

610,17
210,5
115,0
285,0

1200 
800 
1200
1500

з/б
Sріго
Sріго
Sріго

8 
5 
1 
3

2010
2010
2010
2010

6,77
9459885,00
4095535,00
2242793,00
5558316,94

9459885,00
4095535,00
2242793,00
5558316,94

Заступник міського голови — секретар Київської міської ради Г. Герега

Про внесення змін до рішення Київради від 28.04.11 № 151/5538 
"Про створення тимчасової контрольної комісії Київради з питань 

перевірки законності реконструкції з влаштуванням мансарди будинку 
на вул. Пушкінській, 8�б"

Рішення Київської міської ради № 25/6241 від 22 вересня 2011 року

Відповідно до статей 26, 48 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 16 Регламенту Київради Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київради від 28.04.11 № 151/5538 "Про
створення тимчасової контрольної комісії Київради з питань перевірки за!
конності реконструкції з влаштуванням мансарди будинку на вул. Пушкін!
ській, 8!б", а саме:

— у пункті 1 рішення слова "БАРАНОВ!МОХОРТ Сергій Миколайович"
замінити словами "КАЧКАН Олег Володимирович";

— у пункті 4 рішення слова "тримісячного терміну" замінити словами
"шестимісячного терміну".

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі!
сію Київради з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики.

Київський міський голова Л. Черновецький

Про надання дозволу на укладання договору оренди нерухомого майна 
комунальної власності територіальної громади міста Києва з переможцем

конкурсу на право оренди
Рішення Київської міської ради № 62/6278 від 22 вересня 2011 року

Відповідно до параграфа 1 глави 58 Цивільного кодексу України, частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самовря�
дування в Україні", статті 5, статті 7 та частини сьомої статті 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна",
рішення Київської міської ради від 28.09.06 № 34/91 "Про затвердження Порядку передачі майна територіальної громади міста
Києва в оренду, Методики розрахунку орендної плати за користування майном територіальної громади міста Києва, Типового до�
говору про оренду майна територіальної громади міста Києва", враховуючи протокол засідання постійної комісії Київської місь�
кої ради з питань власності від 22.03.11 № 76, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на укладання договору оренди згідно з додатком.
2. Укласти договір оренди нежилих приміщень відповідно до пункту 1

в установленому порядку.
3. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчо!

го органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс!
трації) офіційно оприлюднити у газеті Київської міської ради "Хреща!
тик" оголошення про переможця конкурсу на право оренди нерухомого

майна комунальної власності територіальної громади міста Києва, з
яким згідно з пунктом 1 цього рішення надано дозвіл на укладання до!
говору оренди.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі!
сію Київської міської ради з питань власності.

Київський міський голова Л. Черновецький

Додаток 
до рішення Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 62/6278

ПЕРЕЛІК
юридичних осіб — переможців конкурсу, з якими надано дозволи 

на укладання договорів оренди

№
п/п

Повна назва орендаря,
його форма власності та

форма фінансування

Адреса та харак�
теристика об'єк�
та нерухомості

Призначення,
характеристика
об'єкта оренди
та орендована

площа, кв. м

Початковий
розмір

орендної
плати,

грн./кв. м

Запропонова�
ний перемож�
цем конкурсу
розмір оренд�

ної плати,
грн./кв. м

Строк
дії до�
говору
орен�

ди

Ухва�
лили:

1 2 3 4 5 6 7 8
БАЛАНСОУТРИМУВАЧ — КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЕССАРАБСЬКИЙ РИНОК"

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕE
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК
"М'ЯСНА ВЕСНА"
Форма власності — приватна
Форма фінансування —
госпрозрахункова

БЕССАРАБСЬКА
ПЛ., № 2 ШевченE
ківський район,
НБк — 4EповерхоE
вий, ринок 
Площа, кв. м —
10217.70

ТОРГІВЛЯ ПРОДОE
ВОЛЬЧИМИ 
ТОВАРАМИ
1 поверх
Площа, кв. м —
34.80

381.21 грн. за
1 кв. м 
на місяць
без ПДВ

600.00 грн.
за 1 кв. м
на місяць з ПДВ

2 роки
364 дні

ПереE
можець
конкурE
су. 
Надати
дозвіл

Заступник міського голови — секретар Київської міської ради Г. Герега


