
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
IV сесія VI скликання

РІШЕННЯ
від 8 жовтня 2009 року N 389/2458

Про передачу земельних ділянок товариству з обмеженою
відповідальністю "СКАЙ-БУД ЛТД" для будівництва приміщень

офісно-торговельно-розважального призначення і закладів
громадського харчування зі стоянкою автомобілів для

відвідувачів біля станції метро "Осокорки", непарна сторона, у
Дарницькому районі м. Києва

Відповідно до статей 96, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою
щодо відведення земельних ділянок в оренду, Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо внесення змін до містобудівної документації та 
визначення параметрів об'єкта містобудування на просп. Миколи Бажана (станція метро "Осокорки") у 
Дарницькому районі м. Києва.

2. Затвердити містобудівне коригування червоних ліній вулиць на транспортній розв'язці на просп. 
Миколи Бажана, біля станції метро "Осокорки" у Дарницькому районі м. Києва.

3. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та проекту планування його приміської зони на 
період до 2020 року, затверджених рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 N 370/1804, а саме: 
перевести територію в межах, визначених містобудівним обґрунтуванням, з категорії земель 
промисловості, транспорту, зв'язку до категорії земель житлової і громадської забудови.

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок товариству з обмеженою 
відповідальністю "СКАЙ-БУД ЛТД" для будівництва приміщень офісно-торговельно-розважального 
призначення і закладів громадського харчування зі стоянкою автомобілів для відвідувачів біля станції 
метро "Осокорки", непарна сторона, у Дарницькому районі м. Києва.

5. Передати товариству з обмеженою відповідальністю "СКАЙ-БУД ЛТД", за умови виконання пункту 6 
цього рішення, земельні ділянки загальною площею 0,77 га біля станції метро "Осокорки", непарна 
сторона, у Дарницькому районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність чи 
користування, в тому числі:

- ділянку N 1 площею 0,6247 га - у довгострокову оренду на 10 років для будівництва приміщень офісно-
торговельно-розважального призначення і закладів громадського харчування зі стоянкою автомобілів для 
відвідувачів;

- ділянку N 2 площею 0,1379 га - у короткострокову оренду на 5 років, в межах червоних ліній, для 
експлуатації приміщень офісно-торговельно-розважального призначення і закладів громадського 
харчування зі стоянкою автомобілів для відвідувачів.

6. Товариству з обмеженою відповідальністю "СКАЙ-БУД ЛТД":
6.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 Земельного кодексу України.
6.2. У місячний термін звернутися до Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу 

Київради (Київської міської державної адміністрації) із клопотанням щодо організації робіт по винесенню 
меж земельних ділянок в натуру (на місцевість) та виготовленню документів, що посвідчують право 
користування земельними ділянками.

6.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, реконструкції та експлуатації існуючих 
інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельних ділянок.

6.4. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва відповідно до рішення Київради від 
06.03.2009 N 124/1179 "Про бюджет міста Києва на 2009 рік".

6.5. Питання відшкодування відновної вартості зелених насаджень (акт попереднього обстеження 
зелених насаджень від 24.09.2009 N 705) та інші питання майнових відносин вирішувати в установленому 



порядку.
6.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування, архітектури та дизайну 

міського середовища від 22.02.2008 N 19-2272, Київської міської санепідстанції від 05.06.2008 N 4359, 
Головного управління охорони культурної спадщини від 11.09.2008 N 6064, Державного управління 
охорони навколишнього природного середовища в м. Києві від 14.08.2008 N 05-08/1931, комунальної 
корпорації "Київавтодор" від 23.07.2008 N 01-29/1684, комунального підприємства "Київський 
метрополітен" від 28.10.2008 N 1010-11, Головного управління транспорту від 24.09.2009 N 063-7519, 
Головного управління земельних ресурсів.

6.7. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва питання оформлення 
дозвільної та проектно-кошторисної документації вирішувати в порядку, визначеному Правилами забудови
м. Києва.

7. Виключити з переліку земельних ділянок, призначених для реалізації на земельних торгах (конкурсах)
під забудову, відповідний пункт згідно з додатком до рішення Київської міської ради від 26.06.2007 N 
952/1613 "Про затвердження переліку земельних ділянок, призначених для реалізації на земельних торгах 
(конкурсах) під забудову".

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

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань земельних 
відносин, містобудування та архітектури.

 
Київський міський голова Л. Черновецький 
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