
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
V сесія V скликання

РІШЕННЯ
від 20 грудня 2007 року N 1462/4295

Про внесення змін до рішення Київради від 08.02.2007 N 62/723
"Про Програму приватизації комунального майна територіальної

громади міста Києва на 2007 - 2010 роки"
Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", частини четвертої статті 3 Закону України "Про приватизацію державного майна" та з метою 
надходження коштів до бюджету міста Києва Київська міська рада вирішила:

Внести до рішення Київради від 08.02.2007 N 62/723 "Про Програму приватизації комунального майна 
територіальної громади міста Києва на 2007 - 2010 роки" (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 
26.04.2007 N 469/1130, від 24.05.2007 N 738/1399, від 24.05.2007 N 740/1401, від 14.06.2007 N 792/1453, 
від 26.06.2007 N 947/1608, від 12.07.2007 N 1138/1799, від 26.07.2007 N 39/1873, від 22.08.2007 N 
151/1985, від 01.10.2007 N 505/3399, від 25.10.2007 N 1072/3905, від 01.11.2007 N 1113/3946) такі зміни:

- позицію 28 розділу "Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради 
(Київської міської державної адміністрації)" "Група "А" додатка 4 до рішення "Нежиле приміщення ТОВ 
"АПЛ-Груп"; м. Київ, пров. Ярославський/вул. Ярославська, 1/3, літ. "Л"; 3; 52,6" викласти в такій редакції: 
"Нежилі приміщення ТОВ "АПЛ-Груп"; м. Київ, пров. Ярославський, 1/3, літ. "Л"; 3; 59,3";

- позицію 100 розділу "Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації)" "Група "А" додатка 4 до рішення "Нежила будівля; м. Київ, 
провулок Тихвінський, 1, корпус 1; 4; 540,0" викласти в такій редакції: "Нежила будівля; м. Київ, провулок 
Тихвінський, 1, корпус 1; 4; 534,8";

- позицію 101 розділу "Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації)" "Група "А" додатка 4 до рішення "Нежила будівля; м. Київ, 
провулок Тихвінський, 1, корпус 3; 4; 753,0" викласти в такій редакції: "Нежила будівля; м. Київ, провулок 
Тихвінський, 1, корпус 3; 4; 717,5";

- позицію 111 розділу "Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради 
(Київської міської державної адміністрації)" "Група "А" додатка 4 до рішення "Нежила будівля ТОВ "Алекс-
компані"; м. Київ, вул. Межигірська/вул. Хорива, 7/16, літ. "А"; 3; 400,4" викласти в такій редакції: "Нежила 
будівля ТОВ "Алекс-компані"; м. Київ, вул. Межигірська, 7/16, літ. "А"; 3; 400,4";

- позицію 115 розділу "Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради 
(Київської міської державної адміністрації)" "Група "А" додатка 4 до рішення "Нежилий будинок СП "Квіт"; 
м. Київ, вул. Горького, 165; 3; 4295,73" викласти в такій редакції: "Нежилі приміщення Спільне підприємство
"Квіт" у формі товариства з обмеженою відповідальністю; м. Київ, вул. Горького, 165, літ. "А"; 3; 4338,2";

- позицію 39 розділу "Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради 
(Київської міської державної адміністрації)" "Група "А" додатка 4 до рішення "Нежилий будинок; м. Київ, 
вул. Жилянська, 106, літ. "Б"; 4; 581,8;" вважати такою, що втратила чинність;

- позицію 131 розділу "Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації)" "Група "А" додатка 4 до рішення "Нежилий будинок Дочірнє 
підприємство "Фасадреставрація" відкритого акціонерного товариства "Акціонерна компанія 
"Київреконструкція"; м. Київ, вул. Жилянська/Старовокзальна, 146/13, літ. "А", літ. "Б"; 3; 561,0; 32,5" 
викласти в такій редакції: "Нежилі приміщення та нежилий будинок Дочірнє підприємство 
"Фасадреставрація" відкритого акціонерного товариства "Акціонерна компанія "Київреконструкція"; м. Київ, 
вул. Жилянська/Старовокзальна, 146/13, літ. "А", літ. "Б"; 3; 561,0; 32,1";

- позицію 1 групи "Д" розділу "Головне управління комунальної власності виконавчого органу Київради 
(Київської міської державної адміністрації)" додатка 4 до рішення "Об'єкт незавершеного будівництва - 
Крита спортивна арена м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 9; 4; Основні умови: із збереженням профілю - 



льодова арена (відповідно до вимог Європейської федерації з хокею). Додаткові: реконструкція протягом 5
років; інвестиційний вклад 25 млн. умовних одиниць" викласти в такій редакції: "Об'єкт незавершеного 
будівництва - Крита спортивна арена м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 9; 4; Основні умови: із 
збереженням профілю - льодова арена (відповідно до вимог Європейської федерації з хокею). Додаткові: 
реконструкція протягом 5 років; інвестиційний вклад 25 млн. умовних одиниць з розстрочкою на термін 
реконструкції та будівництва 5 років";

- позицію 46 розділу "Регіональне відділення Фонду державного майна України" "Група "А" додатка 4 до 
рішення "Нежилі приміщення ТОВ "Інтерблок плюс"; м. Київ, вул. Артема, 55, літ. "В"; 3; 483,4" викласти в 
редакції: "Нежилий будинок ТОВ "Інтерблок плюс"; м. Київ, вул. Артема, 55, літ. "В"; 3; 483,4";

- доповнити додаток 4 до рішення переліком об'єктів згідно з додатком до цього рішення.

 
Київський міський голова Л. Черновецький 

 

Додаток
до рішення Київради

від 20 грудня 2007 р. N 1462/4295 

Перелік
об'єктів, що перебувають у комунальній власності територіальної

громади міста Києва та підлягають приватизації

N п/п Назва об'єкта Адреса об'єкта 
Спосіб
приват
изації 

Площа, кв. м Примітка 

1 2 3 4 5 6 

Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) 

Група "А" 

171 Нежилі приміщення 
м. Київ,
вул. Володимирська/Велика 
Житомирська, 11/6, літ. "А" 

4 188,0 

За умови 
погодження 
балансоутри
мувача 

172 Нежилі приміщення 
м. Київ,
вул. Інститутська/Садова, 15/5, літ. 
"А" 

4 236,2 

За умови 
погодження 
балансоутри
мувача 

173 Нежилі приміщення 
м. Київ,
вул. Червоноармійська, 101, літ. "А" 

4 546,1 

За умови 
погодження 
балансоутри
мувача 

174 Нежилі приміщення 
м. Київ,
вул. Саксаганського/Комінтерну, 
106/11, літ. "А" 

4 336,4 

За умови 
погодження 
балансоутри
мувача 

175 Нежилі приміщення 
м. Київ,
вул. Саксаганського Володимирська, 
51/87, літ. "А" 

4 146,8 

За умови 
погодження 
балансоутри
мувача 

176 Нежилі приміщення 
м. Київ
вул. П. Сагайдачного, 8 

4  247,2 

За умови 
погодження 
балансоутри
мувача 

177 Нежилі приміщення 
м. Київ,
вул. Новопирогівська, 23 

4 136,6 

За умови 
погодження 
балансоутри
мувача 

178 Нежилі приміщення 
м. Київ,
вул. Коперніка, 27, літ. "А" 

4 89,2 

За умови 
погодження 
балансоутри
мувача 

179 Нежилі приміщення м. Київ, 4 499,9 За умови 



вул. Щербакова, 60 
погодження 
балансоутри
мувача 

180 Нежилі приміщення 
м. Київ,
бульв. Лесі Українки, 14, літ. "А" 

4 344,3 

За умови 
погодження 
балансоутри
мувача 

181 Нежилі приміщення ТОВ "Бан-ту" 
м. Київ,
вул. Борщагівська, 212 

3 91,2  

182 Нежилі приміщення ЗАТ "Поліграфіст" 
м. Київ,
вул. Боровського, 35, літ. "Б" 

3 128,3  

183 
Нежилі приміщення ТОВ "Торговий дім
"Маршал-Київ" 

м. Київ,
вул. Хрещатик, 44, літ. "Б" 

3 143,4  

184 Нежилі приміщення ВАТ "Світанок" 
м. Київ,
вул. Хрещатик, 44, літ. "А" 

3 327,7  

185 Нежилі приміщення ТОВ "Стор-сервіс"
м. Київ,
вул. Хрещатик, 44, літ. "А" 

3 680,0  

186 Нежилі приміщення 
м. Київ,
Паркова дорога, 8-б 

4 
площа згідно
з даними БТІ  

187 Нежилі приміщення 
м. Київ,
Набережне шосе, 12 

4 
площа згідно
з даними БТІ  

188 
Нежилі приміщення ТОВ "Тріонта 
Плюс" 

м. Київ,
просп. Героїв Сталінграда, 39-в, літ. 
"А" 

3 241,0  

Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву 

Група "А" 

60 Нежилі приміщення ТОВ "Колумб" 
м. Київ,
просп. Героїв Сталінграда, 27 

3 21,6  

61 
Нежилі приміщення ТОВ "Фірма 
"Дельта" 

м. Київ,
вул. Декабристів, 5-а 

3 128,8  

62 
Нежилі приміщення ТОВ 
"Омегабудінвест" 

м. Київ,
просп. Героїв Сталінграда, 65, літ. 
"А" 

3 403,1  

63 

Нежилі приміщення Об'єднання Героїв
Радянського Союзу, Героїв 
Соціалістичної Праці, Повних 
кавалерів Орденів Слави та членів їх 
сімей "Слава" 

м. Київ,
вул. Артема, 11, літ. "А" 

3 137,20  

64 

Нежилі приміщення ТОВ "Українське 
виробничо-екологічне об'єднання по 
заготівлі та використанню вторинних 
матеріальних ресурсів "Укрвторма" 

м. Київ,
вул. Ярославів Вал, 8, літ. "Б" 

3 98,2  

65 Нежилі приміщення ТОВ "Лан-Україна"
м. Київ,
вул. Довнар-Запольського, 5, літ. "А" 

3 150,0  

66 
Нежилі приміщення Фізична особа - 
підприємець Снєжнєвський 
Олександр Олександрович 

м. Київ,
просп. Радянської України, 20, літ. 
"В" 

3 108,5  

67 
Нежилі приміщення Фізична особа - 
підприємець Маркова Тетяна 
Олександрівна 

м. Київ,
вул. Смоленська, 6, літ. "А" 

3 370,5  

Примітка: 3 - викуп, 4 - аукціон.

 
Заступник міського голови -

секретар Київради 
 

О. Довгий 
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