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Про перейменування Київської міської державної 
комунальної готельно�туристичної фірми

Рішення Київської міської ради № 761/6997 від 1 грудня 2011 року
Відповідно до статей 57, 78 та 136 Господарського кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, та частини п’ятої статті 60

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб�підприємців”, пункту 2.4.9 додатка 2 до програми розвитку туризму в місті Києві до 2015 року, затвердженої рішенням Київ�
ради від 14.07.11 № 389/5776 “Про затвердження програми розвитку туризму до 2015 року”, враховуючи, що Київська міська дер�
жавна комунальна готельно�туристична фірма не виключена з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб�під�
приємців, Київська міської рада

ВИРІШИЛА:

1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Київради від 29.04.04
№ 207/1417 “Про ліквідацію Київської міської державної комунальної го�
тельно�туристичної фірми”.

2. Перейменувати Київську міську державну комунальну готельно�ту�
ристичну фірму, створену розпорядженням представника Президента
України від 13.05.92 № 268 “Про організаційні структури готельного гос�
подарства та ритуальних служб”, у комунальне підприємство виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
“Київський міський туристично�інформаційний центр” та підпорядкувати
його Головному управлінню комунального господарства виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер�
жавній адміністрації):

3.1. Провести необхідні організаційно�правові заходи, пов’язані з ви�
конанням пункту 1 та пункту 2 цього рішення.

3.2. Затвердити зміни та доповнення до статуту Київської міської дер�

жавної комунальної готельно�туристичної фірми виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3.3. Закріпити за комунальним підприємством виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) “Київський
міський туристично�інформаційний центр” майно на праві господарсько�
го відання.

3.4. Привести свої нормативно�правові акти у відповідність до цього
рішення.

4. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради
“Хрещатик”.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань власності.

Київський міський голова
Л. Черновецький

Про прийняття в дар до комунальної власності територіальної громади 
міста Києва часток статутного капіталу товариства 

з обмеженою відповідальністю “Музей міста Києва”
Рішення Київської міської ради № 762/6998 від 1 грудня 2011 року

Відповідно до глави 55 Цивільного кодексу України, частин другої та п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самовряду�
вання в Україні” та враховуючи звернення громадянина України Вадима Столара та громадянина Російської Федерації Вагіфа
Алієва від 15.11.11, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти безоплатно в дар та зарахувати до комунальної власності
територіальної громади м. Києва від громадянина України Вадима Стола�
ра частку в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю
“Музей міста Києва” (код ЄДРПОУ — 37955219), що становить 50 % ста�
тутного капіталу та оцінюється в розмірі 23 685 000 грн та від громадяни�
на Російської Федерації Вагіфа Алієва частку в статутному капіталі това�
риства з обмеженою відповідальністю “Музей міста Києва” (код 
ЄДРПОУ — 37955219), що становить 50 % статутного капіталу та оцінює�
ться в розмірі 23 685 000 грн, що в сукупності становить 100 % статутно�
го капіталу товариства з обмеженою відповідальністю “Музей міста Ки�
єва” (код ЄДРПОУ — 37955219) та оцінюється в розмірі 47 370 000,00 грн,
власниками яких є дарувальники.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер�
жавній адміністрації):

2.1. Здійснити усі заходи, пов’язані з виконанням пункту 1 цього рі�
шення, та перереєструвати об’єкти дарування на територіальну громаду
міста Києва.

2.2. Після виконання підпункту 2.1 пункту 2 цього рішення забезпечи�
ти у встановленому порядку добудову об’єкта незавершеного будівництва
на вул. Б. Хмельницького, 7, який належить товариству з обмеженою від�
повідальністю “Музей міста Києва” (код ЄДРПОУ —37955219), 100 % ста�
тутного капіталу якого передано в дар територіальній громаді міста Ки�
єва, для розміщення в ньому Музею історії міста Києва.

2.3. Вирішити земельно�майнові питання в установленому порядку.
2.4. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті Київської

міської ради “Хрещатик”.
3. Уповноважити начальника Головного управління комунальної влас�

ності міста Києва Парфененка Д. М. підписати відповідні договори дару�
вання.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київської міської ради з питань власності та постійну комісію Київської
міської ради з питань культури та туризму.

Київський міський голова 
Л. Черновецький

Про передачу у безоплатне користування 
(в позичку) Міністерству соціальної політики України 

нежилого будинку на вулиці Десятинній, 14 
у Шевченківському районі міста Києва

Рішення Київської міської ради № 763/6999 від 1 грудня 2011 року
Відповідно до статей 327, 793, 827 Цивільного кодексу України, пункту 31 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Зако�

ну України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи звернення Міністерства соціальної політики України (лист від
09.11.11 № 11029/0/14�11/55) та звернення Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту (лист від 14.11.11 № 11.2/6624), Ки�
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Передати у безоплатне користування (в позичку) Міністерству соці�

альної політики України нежилий будинок на вул. Десятинній, 14 у Шев�
ченківському районі міста Києва.

2. Головному управлінню охорони культурної спадщини виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністрації) укласти з Мі�
ністерством соціальної політики України охоронний договір на збережен�
ня пам’ятки архітектури після здійснення передачі.

3. Встановити, що Міністерство соціальної політики України має право
проводити всі дії щодо користування нежилим будинком на вулиці Деся�
тинній, 14 у Шевченківському районі міста Києва, крім відчуження та пе�
редачі в користування третім особам.

4. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого

органу Київради (Київської міської державної адміністрації) укласти дого�
вір позички та здійснити передачу майна згідно з пунктом 1 цього рішен�
ня в установленому законодавством України порядку.

5. Рішення Київради від. 15.07.04 № 393/1803 “Про передачу у без�
оплатне користування в позичку Міністерству України у справах сім’ї, ді�
тей та молоді нежилого будинку на вулиці Десятинній, 14 у Шевченків�
ському районі міста Києва” визнати таким, що втратило чинність.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань власності. 

Київський міський 
голова Л. Черновецький

14. Меліхова 
Тетяна Іванівна депутат Київради

15. Гайдук 
Віталій Михайлович секретар постійної комісії Київради з питань екологічної політики, депутат Київради

16. Баленко 
Ігор Миколайович депутат Київради

17. Омельяненко 
Олексій Анатолійович депутат Київради

18. Резніков 
Олексій Юрійович депутат Київради

19. Дмитрук 
Юрій Павлович голова тимчасової контрольної комісії по розгляду колективних звернень громадян 

по перевірці рішень Київради щодо надання земельних ділянок юридичним та фізичним особам під забудову 
та фактів порушення забудовниками законодавства, депутат Київради

20. Москаль
Денис Денисович голова постійної комісії Київради з питань екологічної політики, депутат Київради

21. Дробот 
Борис Віталійович депутат Київради

22. Засенко 
Олексій Юрійович депутат Київради

23. Кобєлєв 
Володимир Іванович депутат Київради

24. Миргородський
Андрій Сергійович депутат Київради

25. Шлапак
Алла Василівна голова постійної комісії Київради з питань гуманітарної політики, депутат Київради

26. Самохін 
Олексій Юрійович депутат Київради 

Представники громадських організацій
27. Антонюк
Андрій Сергійович заступник голови Громадської ради при КМДА

28. Берулава 
Дмитро Заурійович голова комітету архітектури, будівництва та охорони культурної спадщини Громадської ради 

при Подільській РДА
29. Борейко 
Володимир Євгенович директор Київського еколого�культурного центру

30. Боярчук
Олександр Миколайович перший заступник голови Громадської ради при КМДА

31. Бурмака 
Марина Петрівна голова постійної комісії з питань освіти та науки Громадської ради при КМДА

32. Василюк 
Олексій Володимирович заступник голови ВГО “Національний екологічний центр України”

33. Воробйов 
Юрій Ігорович заступник голови Громадської ради при Печерській РДА, президент Київської міської громадської організації 

інвалідів “Фонд Святого Пантелеймона Цілителя”
34. Гейчик 
Олена Василівна член Громадської ради при Голосіївській РДА

35. Грек
Тетяна Георгіївна голова постійної комісії з питань житлово�комунального господарства, 

будівництва та архітектури Громадської ради при Дніпровській РДА
36. Гусаков
Володимир Миколайович віце�президент НСАУ, народний архітектор України

37. Дьомін 
Микола Мефодійович професор, зав. кафедрою міського будівництва КНУБА, керівник ТАМ “М. Дьомін”, 

керівник Українського центру Міжнародної академії архітектури, заслужений архітектор України, член НСАУ
38. Жовква 
Ольга Іванівна заступник начальника управління забезпечення містобудівної політики Головного управління містобудування 

та архітектури, канд. архітектури, дійсний член Академії будівництва, член НСАУ
39. Ібрагімов 
Тімур Джевадович член київського відділення Спілки театральних діячів України

40. Колінько 
Володимир Васильович віце�президент благодійного фонду “Київська ландшафтна ініціатива”

41. Левада 
Сергій Якович голова постійної комісії з питань містобудування, архітектури та капітального будівництва Громадської ради 

при КМДА, заступник голови Громадської ради при Дарницькій РДА, представник громадської організації 
“Федерація авіаційного спорту України”

42. Лішанський 
Євген Юхимович директор інституту “МіськЦивільпроект”, професор Міжнародної академії архітектури, 

член�кореспондент Української академії архітектури, член НСАУ
43. Марусевич
Іван Миколайович голова громадської організації “Центр реабілітації інвалідів�спинальників “Відродження�АРС”

44. Матвієнко
Костянтин Степанович аналітик ГО “Корпорація стратегічного консалтингу “Гардарика”

45. Нілов 
Микола Вікторович Голова постійної комісії енергетики, енергоефективності та енергозбереження Громадської ради при КМДА

46. Олійник 
Олена Павлівна професор, завідувач кафедри комп’ютерних технологій дизайну НАУ, кандидат архітектури, 

дійсний член ІСОМ0S, член�кореспондент Української академії архітектури, віце�президент НСАУ
47. Оніщенко
Дмитро Миколайович голова Громадської ради при Солом’янській РДА

48. Панченко 
Тамара Федотівна професор, зав. кафедрою ландшафтної архітектури КНУБА, доктор архітектури, 

член правління Київської організації НСАУ

49. Приймак 
Володимир Васильович член ГО “Архітекторний клуб”, член Національної спілки архітекторів України

50. Салій
Іван Миколайович голова наглядової ради Української асоціації виробників будматеріалів

51. Сергієнко 
Олександр Іванович директор ГО “Інститут міста”

52. Скорик 
Лариса Павлівна професор кафедри архітектурного проектування Національної академії 

образотворчого мистецтва і архітектури, кандидат архітектури, член НСАУ
53. Степанов 
Ігор Юрійович архітектор Центру субкультурних ініціатив “URBAN�Х”

54. Хорев 
Валерій Вікторович голова постійної комісії з питань ЖКГ, комунальної власності та житлового забезпечення 

Громадської ради при КМДА
55. Штолько 
Валентин Григорович президент Української академії архітектури, народний архітектор України, член президентської ради НСАУ

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега
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Про затвердження персонального складу погоджувальної комісії 
для узгодження спірних питань між громадськістю 

і замовником Генерального плану міста Києва
Рішення Київської міської ради № 764/7000 від 1 грудня 2011 року

Відповідно до статті 21 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” та пункту 12 Порядку проведення громад�
ських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рів�
ні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555, враховуючи пропозиції громадськості та наявність
спірних питань під час обговорення проекту Генерального плану міста Києва, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити склад погоджувальної комісії для узгодження спірних питань між громадськістю і замовником Генерального плану міста Києва згідно
з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури.
Київський міський голова Л. Черновецький

Додаток 
до рішення Київради 

від 1 грудня 2011 року № 764/7000

СКЛАД
погоджувальної комісії для узгодження спірних питань між громадськістю 

і замовником Генерального плану міста Києва
1. Бригинець 
Олександр Михайлович голова постійної комісії Київради з питань культури та туризму, 

член Громадської гуманітарної Ради Києва
2. Броневицький 
Сергій Петрович начальник КО “Інститут Генерального плану м. Києва”

3. Голиця 
Михайло Миколайович член постійної комісії Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури, 

депутат Київради, президент ХК “Київміськбуд”
4. Діхтяр 
Яків Якович начальник Головного управління охорони культурної спадщини, дійсний член Українського відділення ІСОМ0S,

член�кореспондент Академії архітектури України, член НСАУ
5. Кулаковський
Юрій Петрович перший заступник начальника Головного управління земельних ресурсів

6. Кучук 
Михайло Ілліч заступник голови погоджувальної комісії, заступник голови Київської міської державної адміністрації

7. Мошинська 
Наталія Ігнатівна начальник управління містобудування і архітектури та розвитку інфраструктури Київської обласної 

державної адміністрації — головний архітектор Київської області, член Київської організації НСАУ
8. Целовальник
Сергій Анатолійович начальник Головного управління містобудування та архітектури — головний архітектор м. Києва, 

віце�президент НСАУ
9. Щербак 
Ігор Михайлович заступник начальника Державного управління охорони природного середовища в м. Києві

10. Шевченко 
Анатолій Анатолійович голова погоджувальної комісії, голова постійної комісії Київради з питань земельних відносин, 

містобудування та архітектури, депутат Київради
11. Іщенко 
Валерій Олександрович заступник голови постійної комісії Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури, 

депутат Київради
12. Кримчак 
Сергій Олександрович секретар постійної комісії Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури, 

депутат Київради
13. Березенко 
Сергій Іванович депутат Київради

Про передачу приватному акціонерному товариству “ВІКТОРІЯ” 
земельної ділянки для будівництва та експлуатації 

виробничо�складських приміщень на вул. Миколи Василенка, 2 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 804/7040 від 1 грудня 2011 року
Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земель�

ної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділян�
ки приватному акціонерному товариству “ВІКТОРІЯ” для будівництва та
експлуатації виробничо�складських приміщень на вул. Миколи Василен�
ка, 2 у Солом’янському районі м. Києва.

2. Передати приватному акціонерному товариству “ВІКТОРІЯ”, за умо�
ви виконання пункту 3 цього рішення, у короткострокову оренду на 5 ро�

ків земельну ділянку площею 1,10 га для будівництва та експлуатації ви�
робничо�складських приміщень на вул. Миколи Василенка, 2 у Солом’ян�
ському районі м. Києва за рахунок частини земель, відведених відповід�
но до рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів тру�
дящих від 29.04.69 № 671 “Про закріплення за Жовтневою районною оп�
тово�роздрібною конторою Київського міського об’єднання “Головплодо�
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 25 січня 2012 року

Про передачу в оренду нежилого будинку № 4 
на вул. Галицькій

Рішення Київської міської ради № 859/7095 від 15 грудня 2011 року
Відповідно до параграфа 1 глави 58 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самовря�

дування в Україні”, статей 5 та 9 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, рішення Київради від 22.09.11
№ 34/6250 “Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва”, враховуючи протокол засідан�
ня постійної комісії Київради з питань власності від 14.06.11 № 86, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати в оренду державній установі “Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського Академії медичних наук України”
нежилий будинок загальною площею 1735,10 кв. м на вул. Галицькій, 4 згідно з додатком.

2. Укласти договір оренди в установленому порядку відповідно до пункту 1 цього рішення.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань власності.

Київський міський голова Л. Черновецький

Додаток 
до рішення Київської міської ради 

від 15 грудня 2011 року № 859/7095

ПЕРЕЛІК 
юридичних осіб, яким передається в оренду нерухоме майно 

територіальної громади міста Києва

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про надання дозволу на укладання договору оренди нежилих приміщень 
у будинку № 9 на вулиці Родимцева Генерала

Рішення Київської міської ради № 759/6995 від 1 грудня 2011 року
Відповідно до параграфа 1 глави 58 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самовря�

дування в Україні”, статей 5 та 9 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, рішення Київради від 22.09.11
№ 34/6250 “Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на укладання договору оренди з громадською організацією інвалідів “Національний комітет спорту інвалідів України”
згідно з додатком.
2. Укласти договір оренди в установленому порядку відповідно до пункту 1 цього рішення.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань власності. 

Київський міський голова Л. Черновецький

Додаток 
до рішення Київської міської ради 

від 1 грудня 2011 року № 759/6995

ПЕРЕЛІК 
юридичних осіб, з якими надано дозволи на укладання договорів оренди

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

овочторгу” земельної ділянки під розташування плодоовочевої бази та
про дозвіл на будівництво овочесховища на цій ділянці”, у зв’язку з пере�
ходом права власності на майно (договори купівлі�продажу від 18.07.2007
та від 24.06.2009, акти передачі від 03.08.2007 № 479 та від 23.07.2009).

3. Приватному акціонерному товариству “ВІКТОРІЯ”:
3.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог

статті 96 Земельного кодексу України.
3.2. У місячний термін звернутися до Головного управління земельних

ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адмі�
ністрації) із клопотанням щодо організації робіт по винесенню меж зе�
мельної ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що
посвідчує право користування земельною ділянкою.

3.3. Питання відшкодування відновної вартості зелених насаджень
(висновок обстеження зелених насаджень від 08.11.2010 № 780) та інші
питання майнових відносин вирішувати в установленому порядку.

3.4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління місто�
будування та архітектури від 06.12.2010 № 19�13255, від 27.01.2011

№ 973/0/18/09�11, Державного управління охорони навколишнього при�
родного середовища в м. Києві від 21.12.2010 № 05�08/6580, Головного
управління земельних ресурсів від 12.03.2011 № 05�7172.

3.5. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва відповід�
но до рішення Київської міської ради від 30.12.2010 № 573/5385 “Про бю�
джет міста Києва на 2011 рік”.

3.6. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та
експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в ме�
жах земельної ділянки.

4. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільо�
вим призначенням тягне за собою припинення права користування нею
відповідно до вимог статей 141, 143 Земельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітекту�
ри.

Київський міський голова
Л. Черновецький

Про впорядкування прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва відомчого житлового фонду, 

гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури
Рішення Київської міської ради № 844/7080 від 15 грудня 2011 року

Відповідно до статей 319, 327, 329 Цивільного кодексу України, пунктів 31,51 частини першої статті 26, частин другої, п’ятої стат�
ті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 11 Закону України “Про об’єднання співвласників багатоквар�
тирного будинку”, Законів України “Про приватизацію державного житлового фонду”, “Про передачу об’єктів права державної та
комунальної власності”, “Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків”, враховуючи рішення Київської
міської ради від 28.10.10 № 183/4995 “Про окремі питання організації управління районами в м. Києві”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду на прийняття до комунальної власності територіальної
громади міста Києва та передачу до сфери управління відповідних район�
них в місті Києві державних адміністрацій, у володіння та користування
суб’єктів господарювання об’єктів відомчого житлового фонду та гурто�
житків разом з вбудованими та прибудованими нежитловими приміщен�
нями, службового житла, майна житлово�експлуатаційних організацій та
комунальних підприємств, які обслуговували цей фонд, зовнішніх інженер�
них мереж до гуртожитків, житлового та нежитлового фонду (електро�,
тепло�, водо�, газопостачання, водовідведення), споруд та обладнання на
них (насосних станцій, теплових пунктів, трансформаторних підстанцій,
бойлерних, котелень, розподільчих пунктів, приладів обліку та ін.), ре�
монтно�будівельних баз, майстерень, які обслуговують зазначені інженер�
ні мережі, транспортних засобів, прибиральної та іншої техніки, об’єктів
благоустрою, які розташовані на території міста Києва, а також об’єктів со�
ціальної інфраструктури незалежно від місця їх розташування.

2. Делегувати районним в місті Києві державним адміністраціям право
визначати балансоутримувачів прийнятих в експлуатацію новозбудованих
та реконструйованих житлових будинків та відомчих житлових будинків (у
яких житлові приміщення квартир приватизовані) разом з інженерними
комунікаціями, технічним обладнанням, конструктивними елементами та
інше, що забезпечують належне функціонування цих будинків, в яких не
створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.

3. Доручити:
3.1. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер�

жавній адміністрації) за погодженням з постійною комісією Київської місь�
кої ради з питань власності вирішувати питання, пов’язані з прийняттям

та передачею об’єктів, зазначених у пункті 1 цього рішення, з укладанням
відповідних угод про володіння та користування комунальним майном, в
яких передбачати повноваження з приводу проведення будь�яких дій що�
до комунального майна, спрямованих на ефективне використання та
функціональне призначення, крім відчуження.

3.2. Районним в місті Києві державним адміністраціям надавати Го�
ловному управлінню житлового господарства виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щоквар�
тально, не пізніше 10 числа наступного за звітним кварталом місяця,
звіт щодо визначення балансоутримувачів об’єктів, зазначених у пунк�
тах 1 та 2 цього рішення, за формою, визначеною цим Головним
управлінням.

4. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Київської міської
ради: від 09.03.06 № 154/3245 “Про впорядкування прийняття до ко�
мунальної власності відомчого житлового фонду та інженерних ме�
реж”;

від 12.12.06 № 266/323 “Про внесення змін до рішення Київради від
09.03.06 № 154/3245 “Про впорядкування прийняття до комунальної
власності відомчого житлового фонду та інженерних мереж”.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київської міської ради з питань житлово�комунального господарства
та паливно�енергетичного комплексу та постійну комісію Київської місь�
кої ради з питань власності.

Київський міський голова
Л. Черновецький

Про передачу приватному акціонерному товариству “ВІКТОРІЯ” 
земельної ділянки для будівництва та експлуатації відкритої стоянки 

та паркінгу для зберігання транспортних засобів на вул. Миколи Василенка, 2 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 805/7041 від 1 грудня 2011 року
Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земель�

ної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділян�
ки приватному акціонерному товариству “ВІКТОРІЯ” для будівництва та
експлуатації відкритої стоянки та паркінгу для зберігання транспортних
засобів на вул. Миколи Василенка, 2 у Солом’янському районі м. Києва.

2. Передати приватному акціонерному товариству “ВІКТОРІЯ”, за умо�
ви виконання пункту 3 цього рішення, у короткострокову оренду на 5 ро�
ків земельну ділянку площею 1,10 га для будівництва та експлуатації від�
критої стоянки та паркінгу для зберігання транспортних засобів на вул.
Миколи Василенка, 2 у Солом’янському районі м. Києва за рахунок час�
тини земель, закріплених відповідно до рішення виконавчого комітету Ки�
ївської міської Ради депутатів трудящих від 29.04.69 № 671 “Про закріп�
лення за Жовтневою районною оптово�роздрібною конторою Київського
міського об’єднання “Головплодоовочторгу” земельної ділянки під розта�
шування плодоовочевої бази та про дозвіл на будівництво овочесховища
на цій ділянці”, у зв’язку з переходом права власності на майно (догово�
ри купівлі�продажу від 18.07.2007 та від 24.06.2009, акти передачі від
03.08.2007 № 479 та від 23.07.2009).

3. Приватному акціонерному товариству “ВІКТОРІЯ”:
3.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог

статті 96 Земельного кодексу України.
3.2. У місячний термін звернутися до Головного управління земельних

ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адмі�
ністрації) із клопотанням щодо організації робіт по винесенню меж зе�
мельної ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що
посвідчує право користування земельною ділянкою.

3.3. Питання відшкодування відновної вартості зелених насаджень
(висновок обстеження зелених насаджень від 14.03.2011 № 237) та інші
питання майнових відносин вирішувати в установленому порядку.

3.4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління місто�
будування та архітектури від 25.07.2011 № 7959/0/18/19�11, Київської
міської санепідстанції від 16.02.2011 № 864, Державного управління охо�
рони навколишнього природного середовища в м. Києві від 05.09.2011
№ 05�08/6408, Головного управління охорони культурної спадщини від
18.10.2011 № 5065, Головного управління земельних ресурсів від
14.11.2011 № 05�7595.

3.5. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва відповід�
но до рішення Київської міської ради від 30.12.2010 № 573/5385 “Про бю�
джет міста Києва на 2011 рік”.

3.6. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та
експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в ме�
жах земельної ділянки.

4. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільо�
вим призначенням тягне за собою припинення права користування нею
відповідно до вимог статей 141, 143 Земельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітекту�
ри.

Київський міський голова
Л. Черновецький

Про доповнення до переліку природоохоронних заходів 
у місті Києві у 2011 році

Рішення Київської міської ради № 852/7088 від 15 грудня 2011 року
Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 47 Закону України “Про охорону навколишнього

природного середовища”, Положення про Київський міський фонд охорони навколишнього природного середовища, затвердже�
ного рішенням Київської міської ради від 24.09.98 № 10/111 (в редакції рішення Київської міської ради від 26.02.10 № 18/3456), у
зв’язку з перевиконанням доходів по міському фонду охорони навколишнього природного середовища та з метою подальшого
оздоровлення довкілля, поліпшення екологічного і санітарного стану столиці Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести доповнення до переліку природоохоронних заходів у місті Києві для фінансування з міського фонду охорони навколишнього природного
середовища у 2011 році, затвердженого рішенням Київської міської ради від 31.03.11 № 81/5468 “Про затвердження переліку природоохоронних за�
ходів у місті Києві у 2011 році”, згідно з додатком.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації здійснювати фінансування природоохоронних заходів відпо�
відно до переліку в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань екологічної політики.

Київський міський голова Л. Черновецький

Додаток 
до рішення Київської міської ради 

від 15 грудня 2011 року № 852/7088

Доповнення до переліку природоохоронних заходів у місті Києві 
для фінансування з міського фонду охорони навколишнього природного середовища 

у 2011 році, затвердженого рішенням Київської міської ради 
від 31.03.2011 № 81/5468 “Про затвердження переліку природоохоронних заходів 

у місті Києві у 2011 році”
Доповнити перелік новими позиціями 1.3, 3.2 — 3.4 такого змісту:

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

1.3 Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення на полігоні № 5 (в тому числі придбання запчастин та
ремонт установки очистки фільтрату)

3.2 Виготовлення робочої проектної документації по перенесенню міського каналізаційного колектору з території Київського
зоологічного парку загальнодержавного значення

3.3 Виготовлення проектної документації для гідротехнічних заходів зі створення каскадів водойм в Шулявській балці на тери-
торії Київського зоологічного парку загальнодержавного значення

3.4 Виготовлення проектної документації по створенню літніх експозицій сітчастих вольєрів для утримання копитних тварин в
Шулявській балці на території Київського зоологічного парку загальнодержавного значення

№
п/п

Повна назва 
орендаря, його 

форма власності 
та форма 

фінансування

Адреса 
та характеристика

об’єкта 
нерухомості

Призначення, характеристика
об’єкта оренди та орендована

площа, кв. м

Ставка
орендної

плати

Строк, 
на який

укладається
договір
оренди 

Ухвалили:

1 2 3 4 5 6 7

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ — КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ДИРЕКЦІЯ 3 УПРАВЛІННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОН�
ДУ ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ”

1 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІ-
ЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ “НА-
ЦІОНАЛЬНИЙ КОМІТЕТ
СПОРТУ ІНВАЛІДІВ
УКРАЇНИ” 
Форма власності —
приватна 
Форма фінансування —
благодійні внески

РОДИМЦЕВА ГЕНЕ-
РАЛА, № 9 Голосі-
ївський район,
ЖБ — 5-поверхо-
вий, адміністратив-
не 
Площа, кв. м —
311,40

РОЗМІЩЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ НА
ПЛОЩІ, ЩО НЕ ВИКОРИСТО-
ВУЄТЬСЯ ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
— 100,00 
— 211,40 
1 поверх-178,60 
підвал-132,80 
Площа, кв. м — 311,40

1 грн. на
рік 1%

2 роки 364 дні Надати 
дозвіл

№
п/п

Повна назва орендаря,
його форма власності 

та форма фінансування

Адреса 
та характеристика

об’єкта нерухомості

Призначення, 
характеристика 
об’єкта оренди 
та орендована 

площа, кв. м

Ставка
орендної

плати

Строк, 
на який

укладається
договір
оренди

Ухвалили:

1 2 3 4 5 6 7

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ — ШКІРНО�ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР № 5 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

1 ДЕРЖАВНА УСТАНОВА 
“ІНСТИТУТ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ
ТА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ
ІМ. Л. В. ГРОМАШЕВСЬКО-
ГО АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ
НАУК УКРАЇНИ” 
Форма власності — 
державна 
Форма фінансування — бю-
джетна

ГАЛИЦЬКА, № 4 
Подільський район,
НБк — 3-поверховий,
лікувальний корпус
Площа, кв. м —1735,10

БЮДЖЕТНІ УСТАНОВИ

н/будинок 
підвал-397,10 
1 поверх — 437,90 
2 поверх-451,40 
3 поверх — 448,70
Площа, кв. м- 1735,10

1 грн. на рік 2 роки 364 дні Надати 
дозвіл

Про надання земельної ділянки Головному управлінню 
капітального будівництва виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) для будівництва, 
обслуговування та експлуатації Центру з надання послуг, 

пов’язаних із використанням автотранспортних засобів УДАІ ГУ МВС України 
в місті Києві на вул. Жулянській, 5 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 923/7159 від 15 грудня 2011 року
Відповідно до статей 92, 123 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ді�

лянки, враховуючи звернення УДАІ ГУ МВС України в місті Києві від 09.12.2011 № 10/2028, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділян�
ки Головному управлінню капітального будівництва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для бу�
дівництва, обслуговування та експлуатації Центру державної автомобіль�
ної інспекції МВС України на вул. Жулянській, 5 у Голосіївському районі 
м. Києва.

2. Надати Головному управлінню капітального будівництва виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції), за умови виконання пункту 3 цього рішення, в постійне користування
земельну ділянку площею 3,15 га для будівництва, обслуговування та
експлуатації Центру з надання послуг, пов’язаних із використанням авто�
транспортних засобів УДАІ ГУ МВС України в місті Києві на вул. Жулян�
ській, 5 у Голосіївському районі м. Києва за рахунок міських земель, не
наданих у власність чи користування.

3. Головному управлінню капітального будівництва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

3.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог
статті 96 Земельного кодексу України.

3.2. У місячний термін звернутись до Головного управління земельних
ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адмі�
ністрації) із клопотанням щодо організації робіт по винесенню меж зе�
мельної ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що
посвідчує право користування земельною ділянкою.

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та
експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в ме�
жах земельної ділянки.

3.4. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва відповід�
но до рішення Київської міської ради від 30.12.2010 № 573/5385 “Про бю�
джет міста Києва на 2011 рік”.

3.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління місто�
будування та архітектури від 28.11.2011 № 13918/0/18/19�11, Державно�
го управління охорони навколишнього природного середовища в м. Києві
від 06.12.2011 № 05�08/10170, Київської міської санепідстанції від
09.12.2011 № 7028, Головного управління охорони культурної спадщини
від 07.12.2011 № 6098, Головного управління земельних ресурсів від
09.12.2011 № 05�35834606.

3.6. Питання відшкодування відновної вартості зелених насаджень
(висновок обстеження зелених насаджень, розташованих на ділянці, від
18.10.2011 № 1306, погоджений Державним управлінням охорони навко�
лишнього природного середовища в м. Києві від 10.11.2011 № 05�
09/9162) та інші питання майнових відносин вирішувати в установленому
порядку.

3.7. Відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва здійс�
нити в установленому порядку.

4. Попередити користувача земельної ділянки, що право користування
земельною ділянкою може бути припинено у випадках, передбачених
статтями 141, 143 Земельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітекту�
ри.

Київський міський голова 
Л. Черновецький


