
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
III сесія XXIII скликання

РІШЕННЯ
від 30 березня 1999 року N 188/289

Про оформлення права користування та надання земельних
ділянок

Із змінами і доповненнями, внесеними
 рішеннями Київської міської ради
 від 24 жовтня 2002 року N 74/234,
 від 24 квітня 2003 року N 406/566,
 від 25 вересня 2003 року N 20/894,
 від 23 грудня 2003 року N 314/1189,
 від 6 жовтня 2005 року N 122/3586,
 від 6 жовтня 2005 року N 133/3597,
 від 23 червня 2011 року N 317/5704,

від 10 грудня 2014 року N 586/586
У відповідності до Земельного кодексу України, Постанови Верховної Ради України від 18.12.90 р. "Про 

земельну реформу" та враховуючи матеріали інвентаризації земель, Київська міська рада вирішила:
1. Оформити акціонерному товариству закритого типу "АТ Елтікс" за умови виконання пункту 1 додатка 

1 до цього рішення право тимчасового довгострокового користування терміном на 24 роки земельною 
ділянкою площею 0,47 га для завершення будівництва, експлуатації та обслуговування блоку первинного 
обслуговування населення на вул. Драгоманова, 29 у Харківському районі у зв'язку з переходом права 
власності на об'єкт незавершеного будівництва (договір купівлі-продажу від 28.06.96 N 314, акт прийому-
передачі від 03.01.97) за рахунок частини земель, відведених згідно з рішеннями виконавчого комітету 
Київської міської Ради народних депутатів від 19.12.77 N 1812/22 "Про відведення управлінню капітального
будівництва міськвиконкому земельної ділянки в сел. Позняки під житлове та культурно-побутове 
будівництво" та від 06.03.78 N 311/22 "Про відведення управлінню капітального будівництва 
міськвиконкому додаткової земельної ділянки в Позняках під житлове та культурно-побутове будівництво".

Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 
06.05.98 N 1006 "Про оформлення акціонерному товариству закритого типу "АТ Елтікс" права 
користування земельною ділянкою для завершення будівництва, обслуговування та експлуатації блоку 
первинного обслуговування населення на вул. Драгоманова, 29 у Харківському районі".

(Умови оформлення права користування див. Додаток 1).
2. Оформити гаражно-будівельному кооперативу "Нивки-3" за умови виконання пункту 1 додатка 2 до 

цього рішення право тимчасового довгострокового користування строком на 24 роки земельною ділянкою 
площею 0,84 га для експлуатації та обслуговування гаражів на вул. Саратовській, 61-а у Радянському 
районі за рахунок земель, відведених згідно з рішенням виконкому міськради від 06.09.66 N 1297 "Про 
відвод земельної ділянки кооперативу "Нивки-3" під будівництво гаражів для автомашин індивідуального 
користування" та від 13.02.68 N 218 "Про додатковий відвод земельної ділянки виконкому Жовтневої 
райради депутатів трудящих під будівництво боксових гаражів автокооперативу "Нивки-3".

(Умови оформлення права користування див. Додаток 2).
3. Оформити відкритому акціонерному товариству "Універсам N 10" за умови виконання пункту 1 

додатка 3 до цього рішення право довгострокової оренди на 25 років на земельну ділянку площею 0,665 га
для експлуатації та обслуговування будівлі універсального магазину на Печерському майдані, 1 у 
Печерському районі у зв'язку з переходом права власності на нежилий будинок в цілому - універсам 
(свідоцтво про власність від 01.10.98, серія НБ N 010001810) за рахунок частини земель, відведених згідно
з рішенням виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 20.05.74 N 774 "Про 
відведення земельної ділянки фірмі торговельних послуг "Київ" головного управління торгівлі 
міськвиконкому під будівництво магазину "Універсам" в Печерському районі".



(Умови оформлення права користування див. Додаток 3).
(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з рішенням
Київської міської ради від 24.10.2002 р. N 74/234)

4. Оформити акціонерному товариству відкритого типу по будівництву, реконструкції і ремонту 
"РЕКОНСТРУКЦІЯ" за умови виконання пункту 1 додатка 4 до цього рішення право тимчасового 
довгострокового користування на умовах оренди строком на 25 років земельною ділянкою площею 1,01 га 
та право короткострокової оренди на 5 років земельної ділянки площею 0,04 га для експлуатації та 
обслуговування адміністративно-виробничого комплексу на вул. Ернста, 3-б у Залізничному районі у 
зв'язку з переходом права власності на будівлі і споруди (свідоцтво про власність від 15.07.97, серія АВК N
010000440) за рахунок земель, відведених згідно з рішенням виконавчого комітету Київської міської Ради 
депутатів трудящих від 15.11.76 N 1315 "Про відведення земельної ділянки в тимчасове користування 
виконкому Залізничної райради депутатів трудящих під влаштування бази ремонтно-будівельного 
управління".

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Київської міської ради від 25.09.2003 р. N 20/894)

Внести зміни в рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 15.11.76 N 
1315 "Про відведення земельної ділянки в тимчасове користування виконкому Залізничної райради 
депутатів трудящих під влаштування бази ремонтно-будівельного управління" в частині площі земель 
відповідно до цього рішення.

(Умови оформлення права користування див. Додаток 4).
5. Оформити товариству з обмеженою відповідальністю "Перша Українська інвестиційна група" за 

умови виконання пункту 1 додатка 5 до цього рішення право тимчасового довгострокового користування 
на умовах оренди строком на 49 років земельною ділянкою площею 1,7754 га для завершення будівництва
та експлуатації універмагу "Троєщина" на вул. Драйзера, 21 у Ватутінському районі у зв'язку з переходом 
права власності на об'єкт незавершеного будівництва (договір від 07.07.98, довідка БТІ від 27.07.98 N 
2886/1 та акт прийому-передачі від 24.07.98) за рахунок земель, відведених згідно з рішенням виконавчого 
комітету Київської міської Ради народних депутатів від 19.05.89 N 460 "Про відведення земельних ділянок 
підприємствам і організаціям для будівництва об'єктів".

(Умови оформлення права користування див. Додаток 5).
6. Оформити відкритому акціонерному товариству "Універсам N 8" за умови виконання пункту 1 додатка

6 до цього рішення право тимчасового довгострокового користування на умовах оренди строком на 49 
років земельною ділянкою площею 0,51 га для експлуатації та обслуговування будівлі універсаму на вул. 
Героїв Дніпра, 31 у Мінському районі у зв'язку з переходом права власності на будівлю (свідоцтво про 
власність від 21.04.97, серія НБ N 010000388) за рахунок частини земель, відведених згідно з рішенням 
виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 13.06.68 N 945 "Про відвод земельних 
ділянок Управлінню капітального будівництва міськвиконкому під житлове та культурно-побутове 
будівництво".

Внести зміни в рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 13.06.68 N 
945 "Про відвод земельних ділянок Управлінню капітального будівництва міськвиконкому під житлове та 
культурно-побутове будівництво" в частині площі відповідно до цього рішення.

(Умови оформлення права користування див. Додаток 6).
7. Пункт 7 втратив чинність

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Київської міської ради від 23.12.2003 р. N 314/1189,

втратив чинність згідно з рішенням
 Київської міської ради від 10.12.2014 р. N 586/586)

8. Оформити гр. Ткаченку Ігорю Олексійовичу за умови виконання пункту 1 додатка 8 до цього рішення 
право тимчасового довгострокового користування на умовах оренди земельними ділянками загальною 
площею 0,36 га для експлуатації та обслуговування адміністративно-офісної будівлі на вул. Локомотивній, 
37 у Залізничному районі у зв'язку з переходом права власності на будівлю (договір купівлі-продажу від 
16.10.97 N 4661), в тому числі:

- абзац другий пункту 8 втратив чинність
 (згідно з рішенням Київської

 міської ради від 24.04.2003 р. N 406/566)
- тимчасового довгострокового користування на умовах оренди строком на 8 років площею 0,06 га в 

межах червоних ліній за рахунок земель, відведених згідно з розпорядженням Київської міської державної 
адміністрації від 30.07.96 N 1211 "Про надання приватному малому підприємству "Благо" земельної 
ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі кінотеатру "Вогник" на вул. Локомотивній, 37 у 



Залізничному районі м. Києва".
(Умови оформлення права користування див. Додаток 8).
9. Оформити відкритому акціонерному товариству "Перемога" за умови виконання пункту 1 додатка 9 

до цього рішення право постійного користування земельною ділянкою площею 0,12 га для експлуатації та 
обслуговування кондитерського цеху на вул. Саратовській, 37 у Радянському районі у зв'язку з переходом 
права власності на будівлю (свідоцтво про власність від 21.04.95, договір купівлі-продажу від 06.07.94, акт 
прийому-передачі від 21.04.95) за рахунок земель, відведених згідно з рішенням виконавчого комітету 
Київської міської Ради депутатів трудящих від 09.10.56 N 1495 "Про відвод земельної ділянки Управлінню 
капітального будівництва Міськвиконкому під житлове та культурно-побутове будівництво".

(Умови оформлення права користування див. Додаток 9).
10. Пункт 10 втратив чинність 

(згідно з рішенням Київської
 міської ради від 06.10.2005 р. N 122/3586)

11. Оформити відкритому акціонерному товариству "Дарницький завод ЗБК" за умови виконання пункту 
1 додатка 11 до цього рішення право постійного користування земельною ділянкою загальною площею 
9,19 га, з них: 8,63 га для експлуатації та обслуговування комплексу будівель і споруд та 0,57 га для 
під'їзних залізничних колій на вул. Бориспільській, 11 у Дарницькому районі у зв'язку з передачею до 
статутного фонду товариства комплексу будівель і споруд (лист регіонального відділення Фонду 
державного майна України по місту Києву від 22.06.98 N 30-03/3131) за рахунок земель, відведених згідно 
з рішеннями виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 15.06.46 N 1408 "Про 
вилучення земельної дільниці в Новій Дарниці з фонду земель Микольського Лісництва та відвод її 
Управлінню N 12 по відбудуванню та будівництву заводів під будівництво Комбінату будівельних 
матеріалів" та від 07.07.47 N 1590 "Про відвод Київському будівельно-монтажному тресту N 305 земельної 
дільниці в Дарницькому р-ні під влаштування будівельного двору".

Вважати такими, що втратили чинність, рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів 
трудящих від 15.06.46 N 1408 "Про вилучення земельної дільниці в Новій Дарниці з фонду земель 
Микольського Лісництва та відвод її Управлінню N 12 по відбудуванню та будівництву заводів під 
будівництво Комбінату будівельних матеріалів" та від 07.07.47 N 1590 "Про відвод Київському будівельно-
монтажному тресту N 305 земельної дільниці в Дарницькому р-ні під влаштування будівельного двору".

(Умови оформлення права користування див. Додаток 11).
12. Оформити відкритому акціонерному товариству "УХЛ-МАШ" за умови виконання пункту 1 додатка 12

до цього рішення в тимчасове довгострокове користування на умовах оренди строком на 10 років 
земельну ділянку площею 0,58 га для експлуатації та обслуговування виробничих споруд товариства на 
вул. Боженка, 66 у Московському районі у зв'язку з переходом права власності на будівлі та споруди 
(свідоцтво про власність від 23.01.95 N 127) за рахунок земель, відведених згідно з рішенням виконавчого 
комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 10.07.51 N 1381 "Про поновлення відводу 
земельної ділянки заводу "Спецшвеймашина" та збільшення території заводу за рахунок суміжних 
домоволодінь".

Затвердити проект відведення земельної ділянки відкритому акціонерному товариству "УХЛ-МАШ" для 
обслуговування та експлуатації виробничих споруд товариства на вул. Боженка, 66 у Московському районі.

Надати відкритому акціонерному товариству "УХЛ-МАШ" за умови виконання пункту 1 додатка 12 до 
цього рішення у тимчасове довгострокове користування на умовах оренди строком на 10 років земельну 
ділянку площею 0,11 га для обслуговування та експлуатації виробничих споруд товариства на вул. 
Боженка, 66 у Московському районі за рахунок земель міської забудови.

(Умови оформлення права користування див. Додаток 12).
(договір оренди земельної ділянки N 79-6-00027 від 15.01.2001, укладений між Київською міською 

радою та відкритим акціонерним товариством "УХЛ-МАШ" для обслуговування та експлуатації виробничих 
споруд товариства на вул. Боженка, 66 у Голосіївському районі м. Києва на підставі пункту 12 цього 
рішення, поновлено на 5 років з 16.01.2011 р. згідно з рішенням Київської міської ради від 23.06.2011 р. N 
317/5704)

13. Пункт 13 втратив чинність
(згідно з рішенням Київської

 міської ради України від 06.10.2005 р. N 133/3597)
14. Оформити вищому навчальному закладу "Міжнародний інститут лінгвістики і права" за умови 

виконання пункту 1 додатка 14 до цього рішення право постійного користування земельною ділянкою 
площею 0,33 га для експлуатації та обслуговування навчального корпусу інституту на вул. Львівській, 49 у 
Ленінградському районі у зв'язку з переходом інституту права власності на нежилий будинок (свідоцтво 



про право власності на нежилий будинок від 30.12.98 серія НБ N 010001973) за рахунок частини земель, 
відведених згідно з рішенням виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 11.10.66 
N 1459 "Про відвод земельної ділянки Київському заводу електронно-обчислювальних та керованих машин
під будівництво житлових будинків та гуртожитку".

(Умови оформлення права користування див. Додаток 14).
15. Оформити акціонерному товариству закритого типу "Донецьке акціонерне науково-комерційне 

товариство "Данко" за умови виконання пункту 1 додатка 15 до цього рішення право постійного 
користування земельною ділянкою площею 0,09 га для експлуатації та обслуговування жилого будинку на 
вул. Андріївський узвіз, 7-а у Подільському районі, відведеною згідно з рішенням виконавчого комітету 
Київської міської Ради депутатів трудящих від 26.06.56 N 957 "Про висновки обміру земель в забудованих 
кварталах Ленінського, Подільського, Печерського, Дарницького, Молотовського та Жовтневого районів", у 
зв'язку з переходом права власності на жилий будинок (акт прийому-передачі жилого будинку від 30.04.98, 
реєстраційне посвідчення Київського міського бюро технічної інвентаризації від 20.05.98).

Затвердити проект відведення земельної ділянки акціонерному товариству закритого типу "Донецьке 
акціонерне науково-комерційне товариство "Данко" для експлуатації та обслуговування жилого будинку на 
вул. Андріївський узвіз, 7-а у Подільському районі.

Надати акціонерному товариству закритого типу "Донецьке акціонерне науково-комерційне товариство 
"Данко" за умови виконання п. 1 додатка 15 до цього рішення в постійне користування земельну ділянку 
площею 0,03 га для експлуатації та обслуговування жилого будинку на вул. Андріївський узвіз, 7-а у 
Подільському районі за рахунок земель міської забудови.

(Умови оформлення права користування див. Додаток 15).

 
Голова О. Омельченко 

 

Додаток 1 
до рішення Київради

від 30 березня 1999 р. N 188/289 

Умови оформлення права користування земельною ділянкою
акціонерному товариству закритого типу "АТ Елтікс" на вул.

Драгоманова, 29 у Харківському районі
1. Акціонерному товариству закритого типу "АТ Елтікс":
1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.

(підпункт 1.1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Київської міської ради від 25.09.2003 р. N 20/894)

1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право 
користування земельною ділянкою.

(підпункт 1.2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Київської міської ради від 25.09.2003 р. N 20/894)

1.3. Майново-правові питання вирішувати у встановленому порядку.
2. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільовим призначенням тягне за собою 

припинення права користування нею відповідно до вимог ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням

 Київської міської ради від 25.09.2003 р. N 20/894)

 

Додаток 2
до рішення Київради

від 30 березня 1999 р. N 188/289 



Умови оформлення права користування земельною ділянкою
гаражно-будівельному кооперативу "Нивки-3" на вул.

Саратовській, 61-а у Радянському районі
1. Гаражно-будівельному кооперативу "Нивки-3":
1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.

(підпункт 1.1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Київської міської ради від 25.09.2003 р. N 20/894)

1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право 
користування земельною ділянкою.

(підпункт 1.2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Київської міської ради від 25.09.2003 р. N 20/894)

1.3. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва питання оформлення 
дозвільної та проектно-кошторисної документації вирішувати у встановленому порядку, визначеному 
нормативами забудови м. Києва.

1.4. Створити та забезпечити умови надійної експлуатації електрокабелів за вимогами Київських 
кабельних мереж ДАЕК "Київенерго".

1.5. Майново-правові питання вирішувати у встановленому порядку.
2. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільовим призначенням тягне за собою 

припинення права користування нею відповідно до вимог ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням

 Київської міської ради від 25.09.2003 р. N 20/894)

 

Додаток 3
до рішення Київради

від 30 березня 1999 р. N 188/289 

Умови оформлення права користування земельною ділянкою
відкритому акціонерному товариству "Універсам N 10" на

Печерському майдані, 1 у Печерському районі
1. Відкритому акціонерному товариству "Універсам N 10":
1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96  Земельного кодексу України.

(підпункт 1.1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Київської міської ради від 24.10.2002 р. N 74/234)

1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів Київської міської державної
адміністрації документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою.

(підпункт 1.2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Київської міської ради від 24.10.2002 р. N 74/234)

1.3. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва питання оформлення 
дозвільної та проектно-кошторисної документації вирішувати у встановленому порядку, визначеному 
нормативами забудови м. Києва.

1.4. Майново-правові питання вирішувати у встановленому порядку.
2. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільовим призначенням тягне за собою 

припинення права користування нею відповідно до вимог ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням

 Київської міської ради від 24.10.2002 р. N 74/234)

 

Додаток 4
до рішення Київради

від 30 березня 1999 р. N 188/289 



Умови оформлення права користування земельною ділянкою
акціонерному товариству відкритого типу по будівництву,

реконструкції і ремонту "РЕКОНСТРУКЦІЯ" на вул. Ернста, 3-б у
Залізничному районі

1. Акціонерному товариству відкритого типу по будівництву, реконструкції і ремонту "РЕКОНСТРУКЦІЯ":
1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.

(підпункт 1.1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Київської міської ради від 25.09.2003 р. N 20/894)

1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право 
користування земельною ділянкою.

(підпункт 1.2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Київської міської ради від 25.09.2003 р. N 20/894)

1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладки нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних 
мереж і споруд на них, що знаходяться в межах закріплюваної території.

1.4. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва питання оформлення 
дозвільної та проектно-кошторисної документації вирішувати у встановленому порядку, визначеному 
нормативами забудови м. Києва.

1.5. Земельну ділянку, що знаходиться в межах проектних (червоних) ліній, використовувати з 
обмеженнями відповідно до вимог містобудівного законодавства.

2. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільовим призначенням тягне за собою 
припинення права користування нею відповідно до вимог ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Київської міської ради від 25.09.2003 р. N 20/894)

 

Додаток 5
до рішення Київради

від 30 березня 1999 р. N 188/289 

Умови оформлення права користування земельною ділянкою
товариству з обмеженою відповідальністю "Перша Українська

інвестиційна група" на вул. Драйзера, 21 у Ватутінському районі
1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Перша Українська інвестиційна група":
1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.

(підпункт 1.1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Київської міської ради від 25.09.2003 р. N 20/894)

1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право 
користування земельною ділянкою.

(підпункт 1.2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Київської міської ради від 25.09.2003 р. N 20/894)

1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладки нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних 
мереж і споруд, що знаходяться в межах закріплюваної території.

2. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільовим призначенням тягне за собою 
припинення права користування нею відповідно до вимог ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Київської міської ради від 25.09.2003 р. N 20/894)

 

Додаток 6
до рішення Київради

від 30 березня 1999 р. N 188/289 



Умови оформлення права користування земельною ділянкою
відкритому акціонерному товариству "Універсам N 8" на вул.

Героїв Дніпра, 31 у Мінському районі
1. Відкритому акціонерному товариству "Універсам N 8":
1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.

(підпункт 1.1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Київської міської ради від 25.09.2003 р. N 20/894)

1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право 
користування земельною ділянкою.

(підпункт 1.2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Київської міської ради від 25.09.2003 р. N 20/894)

1.3. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва питання оформлення 
дозвільної та проектно-кошторисної документації вирішувати у встановленому порядку, визначеному 
нормативами забудови м. Києва.

1.4. Майново-правові питання вирішувати у встановленому порядку.
2. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільовим призначенням тягне за собою 

припинення права користування нею відповідно до вимог ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням

 Київської міської ради від 25.09.2003 р. N 20/894)

 

Додаток 7
до рішення Київради

від 30 березня 1999 р. N 188/289 

Умови оформлення права користування земельною ділянкою
Комунальному підприємству "Генеральна дирекція Київської

міської ради з обслуговування іноземних представництв" на вул.
Пушкінській, 6 у Старокиївському районі

Додаток 7 втратив чинність 
(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з рішеннями

 Київської міської ради від 25.09.2003 р. N 20/894,
 від 23.12.2003 р. N 314/1189,

втратив чинність згідно з рішенням
 Київської міської ради від 10.12.2014 р. N 586/586)

 

Додаток 8
до рішення Київради

від 30 березня 1999 р. N 188/289 

Умови оформлення права користування земельною ділянкою
Ткаченку Ігорю Олексійовичу на вул. Локомотивній, 37 у

Залізничному районі
1. Ткаченку Ігорю Олексійовичу:
1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.

(підпункт 1.1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Київської міської ради від 25.09.2003 р. N 20/894)

1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право 
користування земельними ділянками.

(підпункт 1.2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Київської міської ради від 25.09.2003 р. N 20/894)

1.3. Майново-правові питання вирішувати у встановленому порядку.
2. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільовим призначенням тягне за собою 

припинення права користування нею відповідно до вимог ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.



(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Київської міської ради від 25.09.2003 р. N 20/894)

 

Додаток 9
до рішення Київради

від 30 березня 1999 р. N 188/289 

Умови оформлення права користування земельною ділянкою
відкритому акціонерному товариству "Перемога" на вул.

Саратовській, 37 у Радянському районі
1. Відкритому акціонерному товариству "Перемога":
1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.

(підпункт 1.1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Київської міської ради від 25.09.2003 р. N 20/894)

1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право 
користування земельною ділянкою.

(підпункт 1.2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Київської міської ради від 25.09.2003 р. N 20/894)

1.3. Створити та забезпечити умови надійної експлуатації водопроводу та каналізації за вимогами ДКО 
"Київводоканал".

1.4. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва питання оформлення 
дозвільної та проектно-кошторисної документації вирішувати у встановленому порядку, визначеному 
нормативами забудови м. Києва.

2. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільовим призначенням тягне за собою 
припинення права користування нею відповідно до вимог ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Київської міської ради від 25.09.2003 р. N 20/894)

 

Додаток 10
до рішення Київради

від 30 березня 1999 р. N 188/289 

Умови оформлення права користування земельними ділянками
відкритому акціонерному товариству "Трест "Київміськбуд-2" на

вул. Академіка Туполєва, 18-д; вул. Академіка Туполєва, 16-є; вул.
Академіка Туполєва, 16-і; вул. Салютній, 1 у Радянському районі

Додаток 10 втратив чинність
(додаток 10 із змінами, внесеними згідно з

 рішенням Київської міської ради від 25.09.2003 р. N 20/894,
 втратив чинність згідно з рішенням Київської міської ради

 від 06.10.2005 р. N 122/3586)

 

Додаток 11
до рішення Київради

від 30 березня 1999 р. N 188/289 

Умови оформлення права користування земельною ділянкою
відкритому акціонерному товариству "Дарницький завод ЗБК" на

вул. Бориспільській, 11 у Дарницькому районі
1. Відкритому акціонерному товариству "Дарницький завод ЗБК":
1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.

(підпункт 1.1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Київської міської ради від 25.09.2003 р. N 20/894)

1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право 



користування земельною ділянкою.
(підпункт 1.2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з

 рішенням Київської міської ради від 25.09.2003 р. N 20/894)
1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладки нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних 

мереж і споруд на них, що знаходяться в межах закріплюваної території.
2. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільовим призначенням тягне за собою 

припинення права користування нею відповідно до вимог ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням

 Київської міської ради від 25.09.2003 р. N 20/894)

 

Додаток 12
до рішення Київради

від 30 березня 1999 р. N 188/289 

Умови оформлення права користування земельною ділянкою та
надання земельної ділянки відкритому акціонерному товариству

"УХЛ-МАШ" на вул. Боженка, 66 у Московському районі
(Договір оренди земельної ділянки N 79-6-00027 від 15 січня 2001 року, укладений між Київською міською радою та відкритим 
акціонерним товариством "УХЛ-МАШ" для обслуговування та експлуатації виробничих споруд товариства на вул. Боженка, 66 у 
Голосіївському районі м. Києва на підставі додатка 2 цього рішення, поновлено на 5 років з 16 січня 2011 року згідно з рішенням 
Київської міської ради від 23 червня 2011 року N 317/5704)

1. Відкритому акціонерному товариству "УХЛ-МАШ":
1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.

(підпункт 1.1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Київської міської ради від 25.09.2003 р. N 20/894)

1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право 
користування земельними ділянками.

(підпункт 1.2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Київської міської ради від 25.09.2003 р. N 20/894)

1.3. Майново-правові питання вирішувати у встановленому порядку.
1.4. Забезпечити вільний доступ для прокладки нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних 

мереж і споруд на них, що знаходяться в межах закріплюваної території.
2. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільовим призначенням тягне за собою 

припинення права користування нею відповідно до вимог ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням

 Київської міської ради від 25.09.2003 р. N 20/894)

 

Додаток 13
до рішення Київради

від 30 березня 1999 р. N 188/289 

Умови оформлення права користування земельною ділянкою
відкритому акціонерному товариству "Центральне

конструкторське бюро "Шхуна" на вул. Комінтерну, 30 у
Радянському районі

Додаток 13 втратив чинність
(додаток 13 із змінами, внесеними згідно з

 рішенням Київської міської ради від 25.09.2003 р. N 20/894,
 втратив чинність згідно з рішенням Київської міської ради

 від 06.10.2005 р. N 133/3597)

 

Додаток 14
до рішення Київради



від 30 березня 1999 р. N 188/289 

Умови оформлення права користування земельною ділянкою
вищому навчальному закладу "Міжнародний інститут лінгвістики і

права" на вул. Львівській, 49 у Ленінградському районі
1. Вищому навчальному закладу "Міжнародний інститут лінгвістики і права":
1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.

(підпункт 1.1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Київської міської ради від 25.09.2003 р. N 20/894)

1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право 
користування земельною ділянкою.

(підпункт 1.2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Київської міської ради від 25.09.2003 р. N 20/894)

1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладки нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних 
мереж і споруд на них, що знаходяться в межах закріплюваної території.

1.4. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва питання оформлення 
дозвільної та проектно-кошторисної документації вирішувати у встановленому порядку, визначеному 
нормативами забудови м. Києва.

1.5. Забезпечити вільний доступ для прокладки нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних 
мереж і споруд на них, що знаходяться в межах закріплюваної території.

2. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільовим призначенням тягне за собою 
припинення права користування нею відповідно до вимог ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Київської міської ради від 25.09.2003 р. N 20/894)

 

Додаток 15
до рішення Київради

від 30 березня 1999 р. N 188/289 

Умови оформлення права користування земельною ділянкою
Акціонерному товариству закритого типу "Донецьке акціонерне

науково-комерційне товариство Данко" на вул. Андріївський узвіз,
7-а у Подільському районі

1. Акціонерному товариству закритого типу "Донецьке акціонерне науково-комерційне товариство 
"Данко": 

1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
(підпункт 1.1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з

 рішенням Київської міської ради від 25.09.2003 р. N 20/894)
1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право 
користування земельною ділянкою.

(підпункт 1.2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Київської міської ради від 25.09.2003 р. N 20/894)

1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладки нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних 
мереж і споруд на них, що знаходяться в межах закріплюваної території.

1.4. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва питання оформлення 
дозвільної та проектно-кошторисної документації вирішувати у встановленому порядку, визначеному 
нормативами забудови м. Києва.

2. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільовим призначенням тягне за собою 
припинення права користування нею відповідно до вимог ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Київської міської ради від 25.09.2003 р. N 20/894)

____________
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