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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Витяг з додатка 2
до рішення Київської міської ради
від 8 лютого 2007 р. № 62/723

Перелік об'єктів, що перебувають у комунальній власності
територіальної громади міста Києва, які не приватизовані
і є перехідними та підлягають приватизації у 2007— 2010 роках
№
п/п

Назва об'є та

Адреса об'є та

Спосіб
приватизації

Площа
( в. м)

Приміт а

1

2

3

4

5

6

Головне правління ом нальної власності м. Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
Рішення Київради від 12.02.2004 № 36/1246
(Рішення Київради від 27.12.2001 № 210/1644)
Гр па "А"
1

Нежиле приміщення Київсь а місь а
ор анізація У раїнсь о о Народно о р х

м. Київ, в л. П ш інсь а, 32,
літ. "А", "А'"

3

Нежиле приміщення Вищий за лад освіти
"Європейсь ий ніверситет фінансів,
інформаційних систем, менеджмент і
бізнес " формі ТОВ

м. Київ, б льв. А адемі а
Вернадсь о о, 16-в, літ."А"

3

3

Нежиле приміщення ТОВ "Юніор-Спорт"

м. Київ, в л. Володимирсь а,
57, літ. "Б"

3

4

Цілісний майновий омпле с ЗАТ
"Інстит т раси"

м. Київ, в л.
Б. Хмельниць о о, 9, літ. "А"

3

5

Нежилі б дин и Рит альна сл жба
спеціалізоване ом нальне підприємство
"Київсь ий рематорій" ви онавчо о
ор ан Київради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації)

Київсь а обл., смт Іван ів,
в л. Полісь ий шлях, 1,
літ. "В"

4

527,5

6

Нежиле приміщення ТОВ "Зооветсервіс"

м. Київ, в л. Го олівсь а, 39,
літ. "А"

3

128,8

Перелік об'єктів, що перебувають у комунальній власності
територіальної громади міста Києва та підлягають приватизації
№
п/п

Назва об'є та

Адреса об'є та

Спосіб
приватизації

Площа,
в. м

Приміт а

1

2

3

4

5

6

Головне правління ом нальної власності м. Києва
53.

Нежилі приміщення ТОВ "Авторитет - 1"

м. Київ, в л. Сосніних Сім'ї,
3/5, літ. "Д"

3

710,2

54.

Нежилі приміщення ТОВ "Транс-Медіа"

м. Київ, в л. Володимирсь а,
42, літ. "А, А'"

3

360,7

55.

Нежилі приміщення ТОВ "Підприємство
"Тор система"

м. Київ, б льв.
Л. У раїн и/Командарма
Каменєва, 27/2, літ. "А"

3

442,3

1410,7

90,94

Примітка: 3  викуп; 4  аукціон.
Заст пни місь о о олови-се ретар Київради О. Дов ий

Про внесення змін до рішення Київради від 08.02.2007
№ 62/723 "Про Програму приватизації об'єктів права
комунальної власності територіальної громади
міста Києва на 2007—2010 роки"
Рішення Київської міської ради № 947/1608 від 26 червня 2007 року

Рішення Київради від 18.03.2004 № 100/1310
(зі змінами, внесеними рішеннями Київради)
Гр па "А"
7

Нежиле приміщення ТОВ "На ове
правління"

м. Київ, в л. Андріївсь ий
звіз, 38, літ. "А"

3

448,4

8

Нежиле приміщення ЗАТ
"Б дінженермережа - 5"

м. Київ, в л. Го олівсь а, 39,
літ. "А"

3

271,4

9

Нежиле приміщення ТОВ "Тест"

м. Київ, в л. Хрещати , 25,
літ. "А"

3

103,0

10

Ком нальне підприємство "Ресторан
"Слав тич"

м. Київ, в л. Ент зіастів, 1

6

11

Нежиле приміщення Все раїнсь а
молодіжна ромадсь а ор анізація "Союз
У раїнсь о о Ст дентства"

м. Київ, в л. Ломоносова, 73,
літ. "А"

3

646,7

12

Нежиле приміщення Дочірнє
підприємство "Ресторан "Ханой"

м. Київ, в л. Січнево о
Повстання, 6, літ. "А", "А'"

3

545,8

13

Нежиле приміщення ТОВ "Фо строт"

м. Київ, в л. Андріївсь ий
звіз, 38, літ. "А"

3

147,6

14

Об'є т незавершено о б дівництва пансіонат на 600 місць

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра
їні", частини четвертої статті 3 Закону України "Про приватизацію державного майна" та з метою надхо
дження коштів до бюджету міста Києва і приведення площ та адрес об'єктів приватизації у відповідність з
технічною документацією, виготовленою Комунальним підприємством "Київське міське бюро технічної ін
вентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Гр па "Д"
4

Примітка: 3  викуп, 4  аукціон, 6  конкурс.
Заст пни місь о о олови-се ретар Київради О. Дов ий

Про внесення змін до рішення Київради від 08.02.2007
№ 62/723 "Про Програму приватизації об'єктів права
комунальної власності територіальної громади
міста Києва на 2007—2010 роки"
Рішення Київської міської ради № 792/1453 від 14 червня 2007 року
Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра
їні", частини четвертої статті 3 Закону України "Про приватизацію державного майна" та з метою надхо
дження коштів до бюджету міста Києва і приведення площ та адрес об'єктів приватизації у відповідність з
технічною документацією, виготовленою Комунальним підприємством "Київське міське бюро технічної ін
вентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення Київради від 08.02.2007 № 62/723
"Про Програму приватизації об'єктів права комунальної влас
ності територіальної громади міста Києва на 2007—2010 ро
ки" (із змінами, внесеними рішеннями Київради від
26.04.2007 № 469/1130, від 24.05.2007 № 738/1399) такі змі
ни:
— доповнити додаток 4 до рішення переліком об'єктів
згідно з додатком;
— доповнити рішення пунктом 6 у редакції: "Закріпити в
комунальній власності територіальної громади м. Києва па
кети акцій та частки, які належать територіальній громаді міс
та Києва, терміном до 2010 року";

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Гр па "А"

Гр па "А"

Донець а обл.,
Новоазовсь ий р-н,
с. Безіменне

жилий будинок м. Київ, вул. Володимирська, 23, літ. "В"; 4"
вважати такою, що втратила чинність.

Витяг з додатка
до рішення Київради
від 14 червня 2007 р. № 792/1453

167,0

(Рішення Київради від 26.06.2003 № 577/737)

2

24, літ. "А"; 3; 1471,9" викласти в такій редакції: "Нежилий
будинок; м. Київ, вул. Червонофлотська, 24, літ. "А"; 4;
1471,9";
— позицію 46 розділу "Головне управління комунальної
власності м. Києва" "Група "А" додатка 4 до рішення "Не

— пункти 6—14 рішення вважати пунктами 7—15;
— доповнити назву додатка 5 наступними словами: "тер
міном до 2010 року";
— позицію 35 розділу "Головне управління комунальної
власності м. Києва" "Група "А" додатка 2 до рішення "Не
жилий будинок ТОВ "Арамат садів"; м. Київ, вул. Касіяна,
10б, літ. "А"; 3; 591,4" викласти в такій редакції: "Нежилі
будинки ТОВ "Арамат садів"; м. Київ, вул. Касіяна, 10б, літ.
"А", "Б", "В"; 3; 729,9";
— позицію 58 розділу "Головне управління комунальної
власності м. Києва" "Група "А" додатка 2 до рішення "Не
жилі будівлі ТОВ "Красія"; м. Київ, вул. Червонофлотська,

1. Внести до рішення Київради від 08.02.2007 № 62/723
"Про Програму приватизації об'єктів права комунальної
власності територіальної громади міста Києва на 2007—
2010 роки" (із змінами, внесеними рішенням Київради від
26.04.2007 № 469/1130, від 24.05.2007 № 738/1399) такі
зміни:
— доповнити додаток 4 до рішення переліком об'єктів
згідно з додатком;
— позицію 23 розділу "Головне управління комунальної
власності м. Києва" "Група "А" додатка 2 до рішення "Не
жиле приміщення ЗАТ "МЕТРА СЕРВІС"; м. Київ, вул. Дег
тярівська, 3, літ. "А"; 3; 256,8" викласти в такій редакції:
"Нежиле приміщення АТЗТ "МЕТРА СЕРВІС"; м. Київ, вул.
Дегтярівська, 3, літ. "А"; 3; 256,8";
— позицію 10 розділу "Регіональне відділення Фонду дер
жавного майна України по м. Києву" "Група "А" додатка 2 до
рішення "Нежиле приміщення Підприємство з іноземною ін
вестицією у формі ТОВ "ФАЛБІ"; м. Київ, вул. Хрещатик, 26,
літ. "А"; 3; 101,4" — вважати такою, що втратила чинність;
— позицію 28 розділу "Регіональне відділення Фонду дер
жавного майна України по м. Києву" "Група "А" додатка 4 до
рішення "Нежилі приміщення Громадське об'єднання "Ви
бір"; м. Київ, вул. Спаська, 12; 3; 70,4" викласти в такій ре
дакції: "Нежилі приміщення Громадське об'єднання "Вибір";
м. Київ, вул. Спаська, 12, літ. "Б"; 3; 70,4";
— позицію 9 додатка 5 до рішення "ВАТ КБ "Хрещатик";
1001, м. Київ, вул. Хрещатик, 8а; 128000 шт. " вважати та
кою, що втратила чинність;

— доповнити додаток 6 до рішення позицією 21 в такій
редакції: "ЗАТ НВЦ "Борщагівський хімікофармацевтичний
завод"; 03134, м. Київ, вул. Миру, 17; 3100 шт.; 4";
— доповнити додаток 6 до рішення позицією 22 в такій
редакції: "ВАТ КБ "Хрещатик"; 1001, м. Київ, вул. Хрещатик,
8а; 128000 шт.; 4".
2. Внести до рішення Київради від 26.04.2007 № 469/1130
"Про внесення змін до рішення Київради від 08.02.2007
№ 62/723 "Про Програму приватизації об'єктів права кому
нальної власності територіальної громади міста Києва на
2007 — 2010 роки" такі зміни:
— позиції 1 — 14 розділу "Головне управління комуналь
ної власності м. Києва" "Група "А" додатка 4 до рішення вва
жати позиціями 18 — 31 відповідно;
— позиції 1 — 7 розділу "Регіональне відділення Фонду
державного майна України" "Група "А" додатка 4 до рішен
ня вважати позиціями 14 — 20 відповідно.
3. Внести до рішення Київради від 24.05.2007 № 738/1399
"Про внесення змін до рішення Київради від 08.02.2007
№ 62/723 "Про Програму приватизації об'єктів права кому
нальної власності територіальної громади міста Києва на
2007 — 2010 роки" такі:
— позиції 1 — 21 розділу "Головне управління комуналь
ної власності м. Києва" "Група "А" додатка 4 до рішення вва
жати позиціями 32 — 52 відповідно.
Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення Київради від 08.02.2007
№ 62/723 "Про Програму приватизації комунального
майна територіальної громади міста Києва
на 2007—2010 роки"
Рішення Київської міської ради № 541/2610 від 29 жовтня 2009 року
Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра
їні", частини четвертої статті 3 Закону України "Про приватизацію державного майна" та з метою надхо
дження коштів до бюджету міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
Внести до рішення Київради від 08.02.2007 № 62/723 "Про Програму приватизації комунального майна територіальної
громади міста Києва на 2007—2010 роки" такі зміни:

ДОКУМЕНТ

Хрещатик 16 грудня 2010
— позицію 94 розділу "Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Ки
ївської міської державної адміністрації)" Група "А" додатка 2 до рішення
94

Нежилі б дівлі
ТОВ "Інтер-Енер о Б д"

м. Київ, в л. Пар ова доро а,3 - 5 7, літ. "В", "Д"

3

237,4

8

Нежиле приміщення АТЗТ
фірма "ЗовнішЕ споБізнес"

м. Київ, в л. Воровсь о о/Го олівсь а, 37/14, літ. "А"

3

— позицію 75 розділу "Регіональне відділення Фонду державного майна України по місту Києву" Група "А" додатка 4 до
рішення
75

визнати такою, що втратила чинність;
— позицію 8 розділу "Регіональне відділення Фонду державного майна України по місту Києву" Група "А" додатка 2 до
рішення
90,0

15

Нежила спор да ТОВ "Авеста Плюс"

м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 87, .8

3

151,10

м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 87, літ. "Л"

3

151,10

викласти у такій редакції:
75

Нежила б дівля ТОВ "Авеста Плюс"

— доповнити додаток 4 до рішення переліком об'єктів згідно з додатком до цього рішення.
Київсь ий місь ий олова Л. Черновець ий

викласти у такій редакції:
8

Нежилі приміщення АТЗТ
фірма "ЗовнішЕ споБізнес"

м. Київ, в л. Воровсь о о, 37/14,
літ. "А"

3

101,0

Витяг з додатка
до рішення Київради
від 29 жовтня 2009 р. № 541/2610

— позицію 49 розділу "Регіональне відділення Фонду державного майна України по місту Києву" Група "А" додатка 2 до
рішення:
49

Нежилі приміщення А ціонерне товариство
за рито о тип "ЗовнішЕ споБізнес"

м. Київ, в л. Воровсь о о/Го олівсь а, 37/14, літ. "А"

3

166,0

м. Київ, в л. Воровсь о о, 37/14,
літ. "А"

3

180,64

Перелік об'єктів, що перебувають
у комунальній власності територіальної громади міста Києва
та підлягають приватизації

— викласти у такій редакції:
49

Нежилі приміщення А ціонерне товариство
за рито о тип фірма "ЗовнішЕ споБізнес"

— позиції 457, 477, 487, 532, 533, 534 розділу "Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" Група "А" додатка 4 до рішення
457

Нежилі приміщення

м. Київ, в л. Маршала Тимошен а, 9, літ. "А"

4

115,2

477

Нежилі приміщення

м. Київ, в л. Тимошен а, 9, літ. "А"

4

143,8

487

Нежилі приміщення

м. Київ, в л. Ярославів Вал, 33, літ. А

4

122,1

532

Нежилі приміщення

м. Київ, в л. Рейтарсь а, 8-5, літ. "Б"

4

459,5

533

Нежилі приміщення

м. Київ, в л. Ярославів Вал, 33, літ. "А"

4

254,3

534

Нежилі приміщення

м. Київ, в л. Ярославів Вал, 33, літ. "А"

4

43,4

№
п/п

Назва об'є та

Адреса об'є та

Спосіб
приватизації

Площа,
в. м

Приміт а

1

2

3

4

5

6

Головне правління ом нальної власності м. Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
Гр па "А"
694

Нежилі б дівлі

м. Київ, в л. Пар ова доро а, 3 5 - 7, літ. "В", "Д"

4

237,4

Примітка. 3  викуп; 4  аукціон.
Заст пни місь о о олови-се ретар Київради О. Дов ий

викласти у такій редакції:
457

Нежилі приміщення

м. Київ, в л. Маршала Тимошен а, 9, літ. "А"

4

134,7

477

Нежилі приміщення

м. Київ, в л. Тимошен а, 9, літ. "А"

4

163,3

487

Нежилі приміщення

м. Київ, в л. Ярославів Вал, 33, літ. А

4

137,2

532

Нежилі приміщення

м. Київ, в л. Рейтарсь а, 8 - 5, літ. "Б"

4

473,8

533

Нежилі приміщення

м. Київ, в л. Ярославів Вал, 33, літ. "А"

4

251,4

534

Нежилі приміщення

м. Київ, в л. Ярославів Вал, 33, літ. "А"

4

53,4

Про внесення змін до рішення Київради
від 08.02.2007 № 62/723
"Про Програму приватизації
комунального майна територіальної громади
міста Києва на 2007 — 2010 роки"
Рішення Київської міської ради № 61/4873 від 7 жовтня 2010 року
Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра
їні", з метою дотримання вимог чинного законодавства Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

— позицію 497 розділу "Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)" Група "А" додатка 4 до рішення
497

Нежилі приміщення

м. Київ, в л. Цитадельна, 7-а

4

220,0

м. Київ, в л. Цитадельна, 7, літ. "А"

4

220,0

викласти у такій редакції:
497

Нежилі приміщення

1. Внести до рішення Київської міської ради від 08.02.2007 № 62/723 "Про Програму приватизації комунального майна
територіальної громади міста Києва на 2007 — 2010 роки" такі зміни:
— позицію 447 розділу "Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)" "Група "А" додатка 4
447

— позицію 537 розділу "Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)" Група "А" додатка 4 до рішення
537

Нежилі приміщення

м. Київ, в л. Б. Хмельниць о о, 51, літ. "А"

4

1905,0

визнати такою, що втратила чинність;
— позиції 542, 543 розділу "Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ра
ди (Київської міської державної адміністрації)" Група "А" додатка 4 до рішення

Нежилі приміщення Парафія Св. Ми олая (Притис а) У раїнсь ої православної цер ви Київсь о о патріархат

м. Київ, в л. Хорива, 5-а

3

454,00

За мови по одження балансо трим вача

визнати такою, що втратила чинність;
— позицію 708 розділу "Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)" "Група "А" додатка 4
708

Нежилі приміщення

м. Київ, просп. Перемо и, 25, літ. "А"

4

Площа з ідно з даними БТІ

м. Київ, просп. Перемо и, 25-а, літ. "А"

4

386,4

викласти у такій редакції:
542

Нежила спор да

м. Київ, в л. І. Мазепи, 33.1

4

Площа відповідно до даних БТІ

543

Нежила спор да

м. Київ, в л. І. Мазепи, 33.2

4

Площа відповідно до даних БТІ

708

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань власності.

викласти у такій редакції:
542

Нежилий б дино

м. Київ, в л. І. Мазепи, 33, літ. Є

4

159,6

543

Нежилий б дино

м. Київ, в л. І. Мазепи, 33, літ. Ж

4

183,8

Київсь ий місь ий олова Л. Черновець ий

Витяг з додатка
до рішення Київради
від 17 вересня 2009 року № 41<1/2110

— позицію 579 розділу "Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)" Група "А" додатка 4 до рішення
579

Нежилі
приміщення

Нежилі приміщення

м. Київ, в л. Старово зальна, 26, літ. "А"

4

Площа з ідно з
даними БТІ

За ви люченням площі, я а має
призначення пішохідної зони

Рішення Київської міської ради № 411/2110
від 17 вересня 2009 року
надруковано в газеті "Хрещатик" в №148
від 28 жовтня 2009 року

визнати такою, що втратила чинність;
— позицію 596 розділу "Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)" Група "А" додатка 4 до рішення
596

Нежилі приміщення ТОВ "Книж овий
ма азин "Знання"

м. Київ, в л. Хрещати , 44, літ. "А", "А1"

3

396,4

м. Київ, в л. Хрещати , 44, літ. "А"

3

396,4

Перелік об'єктів,
що перебувають у комунальній власності територіальної громади
міста Києва та підлягають приватизації

викласти у такій редакції:
596

Нежилі приміщення ТОВ "Книж овий
ма азин "Знання"

— позицію 669 розділу "Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)" Група "А" додатка 4 до рішення
викласти у такій редакції:
669

Нежилий б дино

м. Київ, в л. О. Гончара, 36, літ. "А"

4

Нежилий б дино

м. Київ, в л. О. Гончара, 36, літ. "А"

4

428,3

— скасувати рішення Київради від 09.07.2009 № 1007/2063 в частині щодо визнання позиції 503 розділу "Головне управ
ління комунальної власності м. Києва" Група "А" додатка 4 до рішення такою, що втратила чинність;
— позицію 674 розділу "Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)" Група "А" додатка 4 до рішення
674

Нежилі приміщення

визнати такою, що втратила чинність;

м. Київ, в л. Са са ансь о о, 93-б

4

1

647,0

Назва об'є та

Адреса об'є та

Спосіб
приватизації

Площа,
в.м

Приміт а

2

3

4

5

6

Головне правління ом нальної власності м. Києва ви онавчо о ор ан Київради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

450,3

викласти у такій редакції:
669

№
п/п

Гр па "А"
666

Об'є ти незавершено о
б дівництва

м. Київ, Тр ханів острів, зато а
Десен а б/н, К. №1-К. №5

4

Площа відповідно
до даних БТІ

661

Нежилі приміщення ТОВ "Л Край -7"

м. Київ, в л. Серафимовича, 15,
літ. А

3

163,3

673

Нежилі приміщення
Фізична особа - підприємець:
Лещінер Світлана Матвіївна

м. Київ, в л. Празь а, 12

3

18,6

Примітка: викуп  3; аукціон 4.
Заст пни місь о о олови-се ретар Київради О. Дов ий

