
 

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
IV сесія V скликання  

РІШЕННЯ  
від 12 липня 2007 року N 1138/1799  

Про внесення змін до рішення Київради від 08.02.2007 N 
62/723 "Про Програму приватизації об'єктів права 

комунальної власності 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 і приведення площ та адрес об'єктів 
приватизації у відповідність з технічною документацією, виготовленою комунальним 
підприємством "Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на 
об'єкти нерухомого майна", Київська міська рада вирішила:  

Внести до рішення Київради від 08.02.2007 N 62/723 "Про Програму приватизації об'єктів права 
комунальної власності 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 
14.06.2007 N 792/1453, від 26.06.2007 N 941/1602) такі зміни:  

доповнити додаток 4 до рішення переліком об'єктів згідно з додатком;  

- позицію 75 розділу "Головне управління комунальної власності м. Києва" "Група "А" додатка 4 
до рішення "Нежилі приміщення ВАТ "Акціонерна компанія "Київреконструкція"; м. Київ, вул. 
Пестеля, 5 - 7; 3; 1278,0" вважати такою, що втратила чинність;  

- позицію 19 розділу "Регіональне відділення Фонду державного майна по м. Києву "Група "А" 
додатка 2 до рішення "Нежилий будинок ТОВ "Консолідейтед Проперті Юкрейн"; м. Київ, вул. 
Льва Толстого, 55, літ. "А"; 3; 1436,3" викласти в такій редакції: "Нежилий будинок ТОВ 
"Консолідейтед Проперті Юкрейн"; м. Київ, вул. Льва Толстого, 55, літ. "А"; 3; 1465,3";  

позицію 1 додатка 5 до рішення "ВАТ ХК "Київміськбуд"; 01010, м. Київ, вул. Суворова, 4/6; 
52910760 шт." вважати такою, що втратила чинність;  

- позицію 20 додатка 6 до рішення "ТОВ "Хокейний клуб "Сокіл-Київ"; 04119, м. Київ, вул. 
Мельникова, 46; 51 %; 4" викласти в такій редакції: "ТОВ "Хокейний клуб "Сокіл-Київ"; 
04119, м. Київ, вул. Мельникова, 46; 51 %; 3";  

- доповнити додаток 6 позицією 23 в такій редакції: "ВАТ ХК "Київміськбуд"; 01010, м. Київ, вул. 
Суворова, 4/6; 52910760 шт.; 4."  

 Київський міський голова  Л. Черновецький  



  
 

Додаток 
до рішення Київської міської ради 
від 12 липня 2007 р. N 1138/1799  

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 

приватизації  
Площа, 
кв. м  Примітка

1  2  3  4  5  6  
Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації)  
Група "А"  

85  Нежилий будинок Народно-
демократична партія  

м. Київ, вул. Горького, 
107, літ. "А"  3  683,9    

86  
Нежилі приміщення 
Народно-демократична 
партія  

м. Київ, вул. Горького, 
105, літ. "А"  3  277,2    

87  
Нежилі приміщення ТОВ 
"Науково-технічне 
об'єднання "Пріоритет"  

м. Київ, вул. Приозерна, 2, 
літ. "А"  3  142,8    

Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву  
Група"А"  

33  
Нежилі приміщення 
Підприємство з іноземним 
капіталом "Ун Моменто"  

М. Київ, вул. Тарасівська, 
21, літ. "А"  3  164,3    

34  Нежилі приміщення ТОВ 
"Еквілібріум"  

м. Київ, вул. Котовського, 
33 А, літ. "А"  3  284,4    

35  

Нежилі приміщення 
Всеукраїнська громадська 
організація "Асоціація 
депутатів місцевих рад та 
прихильників блоку Віктора 
Ющенка "Наша Україна"  

м. Київ, вул. Хрещатик, 
44, літ. "А"'  3  82,8    

36  
Нежилий будинок ТОВ 
Інструментальний завод 
"Роден"  

м. Київ, вул. Виборзька, 
93, літ. "А"  3  796,5    

Примітка: 3 - викуп.  

  

Заступник міського голови - 
секретар Київради  

  
О. Довгий   

 


