
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
III сесія XXIV скликання

РІШЕННЯ
від 19 грудня 2002 року N 171/331

Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення права
користування землею

Із змінами і доповненнями, внесеними
 рішеннями Київської міської ради

від 23 грудня 2003 року N 316/1191,
 від 23 грудня 2004 року N 1033/2443,
 від 21 квітня 2005 року N 341/2916,
 від 14 липня 2005 року N 701/3276,
 від 28 вересня 2006 року N 64/121,
 від 24 травня 2007 року N 602/1263,
від 21 травня 2015 року N 519/1383

Додатково див. ухвалу
 Київського апеляційного адміністративного суду

 від 17 грудня 2013 року,
 Київського апеляційного адміністративного суду

 від 16 грудня 2014 року
Відповідно до Земельного кодексу України, Постанови Верховної Ради Української РСР від 18.12.90 

"Про земельну реформу", Закону України "Про оренду землі", Закону України "Про місцеве 
самоврядування" та враховуючи матеріали інвентаризації земель, Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити проект відведення земельних ділянок Національному університету харчових технологій 
для експлуатації та обслуговування спортивного комплексу, гуртожитків та господарських будівель і споруд 
на просп. Науки, 21, 23, 29 та вул. Великій Китаївській, 92/98 у Голосіївському районі м. Києва.

Передати Національному університету харчових технологій, за умови виконання п. 1.1 цього рішення, в 
постійне користування земельну ділянку площею 0,18 га для експлуатації та обслуговування спортивного 
комплексу та господарської споруди на просп. Науки, 29 у Голосіївському районі м. Києва за рахунок 
земель міської забудови.

Оформити Національному університету харчових технологій, за умови виконання п. 1.1 цього рішення, 
право короткострокової оренди на 5 років на земельну ділянку площею 0,01 га в межах червоних ліній для 
експлуатації та обслуговування гуртожитків та господарських будівель і споруд на просп. Науки, 21, 23 та 
вул. Великій Китаївській, 92/98 у Голосіївському районі м. Києва за рахунок частини земель, відведених 
відповідно до рішень виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 23.11.65 N 2035 
"Про відвод земельної ділянки Київському технологічному інституту харчової промисловості під 
будівництво гуртожитків для студентів", від 23.07.68 N 1153 "Про відвод земельної ділянки Київському 
технологічному інституту харчової промисловості під будівництво студентських гуртожитків" та від 07.06.76 
N 545/26 "Про відведення земельної ділянки Київському технологічному інституту харчової промисловості 
під будівництво спорткомплексу по проспекту Науки".

(абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Київської міської ради від 21.04.2005 р. N 341/2916)

Абзац четвертий пункту 1 виключено
 (згідно з рішенням Київської міської
 ради від 21.04.2005 р. N 341/2916)

Оформити Національному університету харчових технологій, за умови виконання п. 1.1 цього рішення, 
право постійного користування земельними ділянками загальною площею 2,70 га, в тому числі:

- площею 1,36 га - для експлуатації та обслуговування гуртожитків та господарських будівель і споруд на
просп. Науки, 21, 23 та вул. Великій Китаївській, 92/98 у Голосіївському районі м. Києва за рахунок частини 



земель, відведених відповідно до рішень виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих 
від 23.11.65 N 2035 "Про відвод земельної ділянки Київському технологічному інституту харчової 
промисловості під будівництво гуртожитків для студентів", від 23.07.68 N 1153 "Про відвод земельної 
ділянки Київському технологічному інституту харчової промисловості під будівництво студентських 
гуртожитків";

- площею 1,34 га - для експлуатації та обслуговування спортивного комплексу та господарської споруди 
на просп. Науки, 29 у Голосіївському районі м. Києва за рахунок земель, відведених відповідно до рішення 
виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 07.06.76 N 545/26 "Про відведення 
земельної ділянки Київському технологічному інституту харчової промисловості під будівництво 
спорткомплексу по проспекту Науки" та рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів 
трудящих від 03.04.78 N 450/22 "Про відведення додаткової земельної ділянки Київському технологічному 
інституту харчової промисловості під будівництво учбового корпусу фізичного виховання".

Визнати такими, що втратили чинність, рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів 
трудящих від 23.11.65 N 2035 "Про відвод земельної ділянки Київському технологічному інституту харчової 
промисловості під будівництво гуртожитків для студентів", від 23.07.68 N 1153 "Про відвод земельної 
ділянки Київському технологічному інституту харчової промисловості під будівництво студентських 
гуртожитків", від 07.06.76 N 545/26 "Про відведення земельної ділянки Київському технологічному інституту
харчової промисловості під будівництво спорткомплексу по проспекту Науки" та рішення виконавчого 
комітету Київської міської Ради народних депутатів від 03.04.78 N 450/22 "Про відведення додаткової 
земельної ділянки Київському технологічному інституту харчової промисловості під будівництво учбового 
корпусу фізичного виховання".

1.1. Національному університету харчових технологій:
1.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
1.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів Київської міської 

державної адміністрації документи, що посвідчують право користування земельними ділянками.
1.1.3. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
1.1.4. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва питання оформлення 

дозвільної та проектно-кошторисної документації вирішувати в порядку, визначеному нормативами 
забудови м. Києва.

1.1.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних
мереж та споруд, розміщених у межах земельних ділянок.

1.1.6. Земельні ділянки в межах червоних ліній використовувати з обмеженнями відповідно до вимог 
містобудівного законодавства.

1.1.7. Питання пайової участі вирішити згідно з рішенням Київської міської ради від 30.09.99 N 49/551 
"Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури м. Києва" (дію Нормативів, затверджених зазначеним рішенням, продовжено на 2002 рік 
рішенням Київської міської ради від 20.12.2001 N 162/1596).

1.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено 
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.

2. Затвердити проект відведення земельної ділянки акціонерному комерційно-виробничому товариству 
"Торгрічтранс" та товариству з обмеженою відповідальністю "МТР Менеджмент Україна" для 
обслуговування та експлуатації офісних та складських приміщень на вул. Набережно-Хрещатицькій, 10-а у 
Подільському районі м. Києва.

Передати акціонерному комерційно-виробничому товариству "Торгрічтранс" та товариству з обмеженою
відповідальністю "МТР Менеджмент Україна", за умови виконання п. 2.1 цього рішення, в спільну 
довгострокову оренду на 25 років земельну ділянку загальною площею 0,79 га для обслуговування та 
експлуатації офісних та складських приміщень на вул. Набережно-Хрещатицькій, 10-а у Подільському 
районі м. Києва, в тому числі:

- площею 0,29 га - за рахунок земель міської забудови;
- площею 0,30 га - за рахунок земель, відведених відповідно до рішень виконавчого комітету Київської 

міської Ради депутатів трудящих від 21.09.65 N 1641 "Про відвід Управлінню робітничого постачання 
Дніпровського річкового пароплавства земельної ділянки для будівництва бази пароплавних ресторанів" та
від 17.01.72 N 23 "Про відведення управлінню робітничого постачання Головного управління річкового 
флоту при Раді Міністрів УРСР земельної ділянки під будівництво спецмагазину та дозвіл на надбудову 
двоповерхової споруди бази управління по вул. Набережно-Хрещатицькій N 10-а в Подільському районі";

- площею 0,20 га - за рахунок частини земель, відведених відповідно до рішень виконавчого комітету 
Київської міської Ради народних депутатів від 18.09.78 N 1325/3 "Про відведення додаткової земельної 
ділянки Київському річковому порту Головного управління річкового флоту при Раді Міністрів УРСР під 



будівництво пасажирського павільйону з диспетчерськими службами", у зв'язку з переходом права 
власності на будівлі (свідоцтва про право власності від 15.06.98 серія МК N 010001597, від 18.10.2000 
серія МК N 010003457, від 08.06.2001 серія НБ N 010004131).

Визнати такими, що втратили чинність, рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів 
трудящих від 21.09.65 N 1641 "Про відвод Управлінню робітничого постачання Дніпровського річкового 
пароплавства земельної ділянки для будівництва бази пароплавних ресторанів" та від 17.01.72 року N 23 
"Про відведення управлінню робітничого постачання Головного управління річкового флоту при Раді 
Міністрів УРСР земельної ділянки під будівництво спецмагазину та дозвіл на надбудову двоповерхової 
споруди бази управління по вул. Набережно-Хрещатицькій N 10-а в Подільському районі".

2.1. Акціонерному комерційно-виробничому товариству "Торгрічтранс" та товариству з обмеженою 
відповідальністю "МТР Менеджмент Україна":

2.1.1. Виконувати обов'язки землекористувачів відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
2.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів Київської міської 

державної адміністрації документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою.
2.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних

мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
2.1.4. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва питання оформлення 

дозвільної та проектно-кошторисної документації вирішувати в порядку, визначеному нормативами 
забудови м. Києва.

2.1.5. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
2.1.6. Питання пайової участі вирішити згідно з рішенням Київської міської ради від 30.09.99 N 49/551 

"Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури м. Києва" (дію Нормативів, затверджених зазначеним рішенням, продовжено на 2002 рік 
рішенням Київської міської ради від 20.12.2001 N 162/1596).

2.2. Попередити землекористувачів, що право користування земельною ділянкою може бути припинено 
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.

3. Затвердити проект відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю "Над 
Дніпром" для завершення будівництва, подальшої експлуатації та обслуговування складської бази на вул. 
Деревообробній, 5-е у Голосіївському районі м. Києва.

Передати товариству з обмеженою відповідальністю "Над Дніпром", за умови виконання п. 3.1 цього 
рішення, в короткострокову оренду на 5 років земельну ділянку площею 0,21 га для завершення 
будівництва, подальшої експлуатації та обслуговування складської бази на вул. Деревообробній, 5-е у 
Голосіївському районі м. Києва за рахунок частини земель, відведених відповідно до рішення виконавчого 
комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 25.09.62 N 1620 "Про закріплення за Київським 
Деревообробним Комбінатом земельної ділянки на теличці в Печерському районі".

3.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Над Дніпром":
3.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
3.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів Київської міської 

державної адміністрації документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою.
3.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних

мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
3.1.4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування та архітектури від 

20.11.2000 N 18-8912 та Державного управління екології та природних ресурсів в м. Києві від 05.04.2001 N 
08-8-13/1415.

3.1.5. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва згідно з рішенням Київської міської ради 
від 30.09.99 N 49/551 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" (дію Нормативів, затверджених зазначеним рішенням, 
продовжено на 2002 рік рішенням Київської міської ради від 20.12.2001 N 162/1596).

3.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено 
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.

4. Пункт 4 втратив чинність 
(згідно з рішенням Київської

 міської ради від 14.07.2005 р. N 701/3276)
5. Пункт 5 втратив чинність

(згідно з рішенням Київської
 міської ради від 21.05.2015 р. N 519/1383)

6. Затвердити проект відведення земельної ділянки Київському національному лінгвістичному 
університету для експлуатації та обслуговування навчальних корпусів на вул. Лабораторній, 3, 5/17 у 



Печерському районі м. Києва.
Припинити закритому акціонерному товариству "Київська трикотажна фабрика "Роза" право 

користування частиною земельної ділянки, відведеної відповідно до рішення виконавчого комітету 
Київської міської Ради депутатів трудящих від 01.09.54 N 1468 "Про відвод земельної ділянки Київській 
Трикотажній фабриці ім. Рози Люксембург для будівництва дитячого садку на 100 дітей", площею 0,02 га 
(лист-згода від 18.04.2002 N 290) та зарахувати її до земель міської забудови.

Оформити Київському національному лінгвістичному університету, за умови виконання п. 6.1 цього 
рішення, право постійного користування земельною ділянкою площею 0,07 га для експлуатації та 
обслуговування навчальних корпусів на вул. Лабораторній, 3, 5/17 у Печерському районі м. Києва за 
рахунок земель, відведених відповідно до рішення виконавчого комітету Київської міської Ради народних 
депутатів від 07.04.86 N 311/3 "Про відведення земельної ділянки Міністерству освіти УРСР для 
будівництва учбово-лабораторного корпусу Київського державного педагогічного інституту іноземних мов 
по вул. Ульянових у Московському районі", у зв'язку із закріпленням майна на праві повного 
господарського відання (лист Міністерства освіти і науки України від 09.04.2002 N 1/12-790).

Передати Київському національному лінгвістичному університету, за умови виконання п. 6.1 цього 
рішення, в постійне користування земельну ділянку загальною площею 0,17 га для експлуатації та 
обслуговування навчальних корпусів на вул. Лабораторній, 3, 5/17 у Печерському районі м. Києва, в тому 
числі:

- площею 0,15 га - за рахунок земель, відведених відповідно до пункту 10 рішення виконавчого комітету 
Київської міської Ради депутатів трудящих від 11.10.66 N 1456 "Про відвод земельних ділянок 
підприємствам і організаціям під капітальне будівництво";

- площею 0,02 га - за рахунок земель міської забудови.
Визнати такими, що втратили чинність, рішення виконавчого комітету Київської міської Ради народних 

депутатів від 07.04.86 N 311/3 "Про відведення земельної ділянки Міністерству освіти УРСР для 
будівництва учбово-лабораторного корпусу Київського державного педагогічного інституту іноземних мов 
по вул. Ульянових у Московському районі" та пункт 10 рішення виконавчого комітету Київської міської Ради
депутатів трудящих від 11.10.66 N 1456 "Про відвод земельних ділянок підприємствам і організаціям під 
капітальне будівництво".

6.1. Київському національному лінгвістичному університету:
6.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
6.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів Київської міської 

державної адміністрації документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою.
6.1.3. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
6.1.4. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва питання оформлення 

дозвільної та проектно-кошторисної документації вирішувати в порядку, визначеному нормативами 
забудови м. Києва.

6.1.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних
мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.

6.1.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування та архітектури від 
17.08.2001 N 18-9565 та управління охорони пам'яток історії, культури та історичного середовища від 
13.06.2002 N 2115.

6.1.7. Питання пайової участі вирішити згідно з рішенням Київської міської ради від 30.09.99 N 49/551 
"Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури м. Києва" (дію Нормативів, затверджених зазначеним рішенням, продовжено на 2002 рік 
рішенням Київської міської ради від 20.12.2001 N 162/1596).

6.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено 
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.

7. Затвердити проект відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю "Тельбін 
ІВА" для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельного комплексу на вул. Серафимовича, 6-а
у Дніпровському районі м. Києва.

Земельну ділянку на вул. Серафимовича, 6-а у Дніпровському районі м. Києва площею 0,93 га віднести 
до земель запасу житлової та громадської забудови.

Передати товариству з обмеженою відповідальністю "Тельбін ІВА", за умови виконання п. 7.1 цього 
рішення, в довгострокову оренду на 25 років земельну ділянку площею 0,93 га для будівництва, 
експлуатації та обслуговування торговельного комплексу на вул. Серафимовича, 6-а у Дніпровському 
районі м. Києва за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови, зазначених в абзаці 2 цього 
пункту.

7.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Тельбін ІВА":



7.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
7.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів Київської міської 

державної адміністрації документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою.
7.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних

мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
7.1.4. Питання відшкодування відновлюючої вартості зелених насаджень (акт обстеження зелених 

насаджень від 21.11.2002 N 324) та інші майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
7.1.5. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва згідно з рішенням Київської міської ради 

від 30.09.99 N 49/551 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" (дію Нормативів, затверджених зазначеним рішенням, 
продовжено на 2002 рік рішенням Київської міської ради від 20.12.2001 N 62/1596).

7.1.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування та архітектури від 
13.11.2002 N 18-3457, головного державного санітарного лікаря м. Києва від 22.11.2002 N 6339 та 
Державного управління екології та природних ресурсів в м. Києві від 29.11.2002 N 08-8-20/6984.

7.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено 
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.

8. Затвердити проект відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю 
"ЄВРОФОРМАТ ППМ" для реконструкції будівель та споруд майнового комплексу під поліграфічне 
виробництво, їх подальшої експлуатації та обслуговування на вул. Куренівській, 21 у Оболонському районі 
м. Києва.

Припинити право користування частиною земельної ділянки, відведеної відповідно до рішення 
виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 28.02.61 N 333 "Про закріплення за 
Вантажним автопарком N 22 земельної ділянки під існуючий гараж", площею 0,04 га у зв'язку із 
добровільною відмовою від земельної ділянки (лист від 07.02.2002 N 2) та віднести її до земель запасу 
промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

Передати товариству з обмеженою відповідальністю "ЄВРОФОРМАТ ППМ" в короткострокову оренду 
на 5 років з орендною платою в розмірі 10 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки земельну 
ділянку площею 1,77 га для реконструкції будівель та споруд майнового комплексу під поліграфічне 
виробництво, їх подальшої експлуатації та обслуговування на вул. Куренівській, 21 у Оболонському районі,
у тому числі:

(абзац перший частини третьої пункту 8 із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Київської міської ради від 23.12.2004 р. N 1033/2443)

- площею 1,73 га - за рахунок частини земель, відведених відповідно до рішення виконавчого комітету 
Київської міської Ради депутатів трудящих від 11.11.52 N 2375 "Про відвод Київській шкірсировинній базі 
земельної ділянки під промислове будівництво";

- площею 0,04 га - за рахунок земель запасу промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення.

8.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "ЄВРОФОРМАТ ППМ":
8.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
8.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів Київської міської 

державної адміністрації документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою.
8.1.3. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
8.1.4. Виконати вимоги, викладені в листі Державного управління екології та природних ресурсів в м. 

Києві від 17.06.2002 N 08-8-14/1604.
8.1.5. Питання пайової участі вирішити до початку реконструкції згідно з рішенням Київської міської 

ради від 30.09.99 N 49/551 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" (дію Нормативів, затверджених зазначеним рішенням, 
продовжено на 2002 рік рішенням Київської міської ради від 20.12.2001 N 162/1596).

8.1.6. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних
мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.

8.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено 
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.

9. Затвердити проект відведення земельної ділянки акціонерному товариству закритого типу - 
виробничо-торговельній фірмі "Укрторгсервіс" для експлуатації та обслуговування складських приміщень 
на вул. Вільнюській, 33 у Дніпровському районі м. Києва.

Передати Акціонерному товариству закритого типу - виробничо-торговельній фірмі "Укрторгсервіс", за 
умови виконання п. 9.1 цього рішення, в короткострокову оренду строком на 5 років земельну ділянку 
площею 0,40 га (в межах червоних ліній) для експлуатації та обслуговування складських приміщень на вул.



Вільнюській, 33 у Дніпровському районі м. Києва за рахунок земель міської забудови.
Оформити акціонерному товариству закритого типу - виробничо-торговельній фірмі "Укрторгсервіс", за 

умови виконання п. 9.1 цього рішення, право довгострокової оренди строком на 49 років на земельну 
ділянку площею 1,27 га для експлуатації та обслуговування складських приміщень на вул. Вільнюській, 33 
у Дніпровському районі м. Києва за рахунок земель, відведених відповідно до рішення виконавчого 
комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 09.03.65 N 308 "Про додатковий відвод Українській 
міжреспубліканській базі Державної союзної контори "Союзінвентар" земельної ділянки під будівництво 
складу-інвентаря в Дарницькому районі", у зв'язку з переходом права власності на цілісний майновий 
комплекс (договір від 07.09.93 акт приймання-передачі від 20.10.93, свідоцтво про власність від 29.09.94 N 
П-375).

Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів 
трудящих від 09.03.65 N 308 "Про додатковий відвод Українській міжреспубліканській базі Державної 
союзної контори "Союзінвентар" земельної ділянки під будівництво складу-інвентаря в Дарницькому 
районі".

9.1. Акціонерному товариству закритого типу - виробничо-торговельній фірмі "Укрторгсервіс":
9.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
9.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів Київської міської 

державної адміністрації документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою.
9.1.3. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва, питання оформлення 

дозвільної та проектно-кошторисної документації вирішувати у встановленому порядку, визначеному 
нормативами забудови м. Києва.

9.1.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних
мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.

9.1.5. Земельну ділянку в межах червоних ліній використовувати з обмеженнями відповідно до вимог 
містобудівного законодавства.

9.1.6. Питання пайової участі вирішити згідно з рішенням Київської міської ради від 30.09.99 N 49/551 
"Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури м. Києва" (дію Нормативів, затверджених зазначеним рішенням, продовжено на 2002 рік 
рішенням Київської міської ради від 20.12.2001 N 162/1596).

9.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено 
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.

10. Розірвати договір оренди земельної ділянки від 12.01.2000 N 79-6-00001 за згодою сторін (лист-
згода від 07.11.2002 N 420) та зарахувати земельну ділянку розміром 0,1279 га до земель запасу житлової 
та громадської забудови.

Припинити управлінню капітального будівництва право користування частиною земельної ділянки, 
відведеної відповідно до рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 
21.05.63 N 734 "Про відвод земельних ділянок Управлінню капітального будівництва міськвиконкому під 
житлове будівництво", площею 0,01 га (лист-згода від 31.01.2000 N 046-125) та зарахувати зазначену 
земельну ділянку до земель запасу житлової та громадської забудови.

Затвердити проект відведення земельної ділянки відкритому акціонерному товариству - тресту 
"Київміськбуд-6" для будівництва, експлуатації та обслуговування адміністративного будинку на вул. 
Червоноармійській, 54-б у Голосіївському районі м. Києва.

Передати відкритому акціонерному товариству - тресту "Київміськбуд-6", за умови виконання п. 10.1 
цього рішення, в довгострокову оренду на 25 років земельну ділянку загальною площею 0,16 га для 
будівництва, експлуатації та обслуговування адміністративного будинку на вул. Червоноармійській, 54-б у 
Голосіївському районі м. Києва за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови.

Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 
06.04.98 N 718 "Про надання відкритому акціонерному товариству "Київміськбуд-6" земельної ділянки для 
експлуатації та обслуговування адміністративного будинку на вул. Червоноармійській, 54-б у Московському
районі".

10.1. Відкритому акціонерному товариству - тресту "Київміськбуд-6":
10.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
10.1.2. У місячний термін замовити в Головному управлінні земельних ресурсів Київської міської 

державної адміністрації документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою.
10.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 

інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
10.1.4. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва згідно з рішенням Київської міської ради

від 30.09.99 N 49/551 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та 



інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" (дію Нормативів, затверджених зазначеним рішенням, 
продовжено на 2002 рік рішенням Київської міської ради від 20.12.2001 N 162/1596).

10.1.5. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
10.1.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування та архітектури від 

15.10.2001 N 18-3273 та управління охорони пам'яток історії, культури та історичного середовища від 
13.09.2002 N 191-3.

10.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.

11. Затвердити проект відведення земельної ділянки закритому акціонерному товариству "Компанія 
"Асоціація Україна" для обслуговування та експлуатації житлового будинку та майданчика для відпочинку 
на вул. Кудрявській, 19-а у Шевченківському районі м. Києва.

Припинити громадянам Кирилюку Віктору Івановичу, Кобилянському Валентину Бертолійовичу, 
Кобилянському Михайлу Бертолійовичу право користування земельною ділянкою площею 0,10 га, 
наданою відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 10.07.97 N 982 "Про 
надання громадянам Кирилюку Віктору Івановичу, Кобилянському Валентину Бертолійовичу, 
Кобилянському Михайлу Бертолійовичу земельної ділянки для обслуговування жилого будинку і 
господарських будівель на вул. Кудрявській, 19-а у Шевченківському районі" та право користування якою 
посвідчено державними актами на право постійного користування землею від 06.10.97 N 91-3-00011, від 
06.10.97 N 91-3-00010 та від 06.10.97 N 91-3-00009 (листи-згоди від 21.08.2002 N 5234, від 19.09.2002 та 
від 19.09.2002).

Припинити Головному управлінню освіти Київської міської державної адміністрації право користування 
частиною земельної ділянки, наданої відповідно до рішень виконавчого комітету Київської міської Ради 
депутатів трудящих від 20.01.75 N 33/10 "Про додаткове відведення земельної ділянки до території 
дитячих ясел N 105 по вул. Кудрявській, 21", площею 0,01 га (лист-згода від 24.12.2001 N 845).

Припинити ТОВ "Житло-Буд" право користування частиною земельної ділянки, наданої відповідно до 
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 26.07.97 N 894 "Про надання товариству з 
обмеженою відповідальністю "Житло-Буд" земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилого 
будинку з магазином "Квіти" на вул. Кудрявській, 13 - 19 у Шевченківському районі", площею 0,02 га (лист-
згода від 14.08.2002 N 483).

Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 
10.07.97 N 982 "Про надання громадянам Кирилюку Віктору Івановичу, Кобилянському Валентину 
Бертолійовичу, Кобилянському Михайлу Бертолійовичу земельної ділянки для обслуговування жилого 
будинку і господарських будівель на вул. Кудрявській, 19-а у Шевченківському районі".

Оформити ТОВ "Житло-Буд" в установленому порядку внесення змін до державного акта на право 
постійного користування землею від 07.10.97 І-КВ N 005409.

Передати закритому акціонерному товариству "Компанія "Асоціація Україна", за умови виконання п. 11.1
цього рішення, в довгострокову оренду на 25 років земельну ділянку для експлуатації та обслуговування 
житлового будинку та майданчика для відпочинку на вул. Кудрявській, 19-а у Шевченківському районі м. 
Києва загальною площею 0,16 га, у тому числі:

- площею 0,02 га - за рахунок частини земель, відведених відповідно до розпорядження Київської 
міської державної адміністрації від 26.06.97 N 894 "Про надання товариству з обмеженою відповідальністю
"Житло-Буд" земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилого будинку з магазином "Квіти" на 
вул. Кудрявській, 13-19 у Шевченківському районі" (лист-згода від 14.08.2002 N 483) та право користування
якими посвідчено державним актом на право постійного користування землею від 07.10.97 N 91-4-00010;

- площею 0,01 га - за рахунок земель, відведених відповідно до рішення виконавчого комітету Київської 
міської Ради депутатів трудящих від 20.01.75 N 33/10 "Про додаткове відведення земельної ділянки до 
території дитячих ясел N 105 по вул. Кудрявській, 21" (лист-згода від 14.11 2002 N 03/06-657);

- площею 0,03 га - за рахунок земель міської забудови;
- площею 0,10 га - за рахунок земель, наданих відповідно до розпорядження Київської міської 

державної адміністрації від 10.07.97 N 982 "Про надання громадянам Кирилюку Віктору Івановичу, 
Кобилянському Валентину Бертолійовичу, Кобилянському Михайлу Бертолійовичу земельної ділянки для 
обслуговування жилого будинку і господарських будівель на вул. Кудрявській, 19-а у Шевченківському 
районі" та право користування якими посвідчено державними актами на право постійного користування 
землею від 06.10.97 N 91-3-00011, від 06.10.97 N 91-3-00010 та від 06.10.97 N 91-3-00009, у зв'язку з 
переходом права власності на житловий будинок (договір купівлі-продажу від 22.06.2000, акт приймання-
передачі від 22.06.2000).

11.1. Закритому акціонерному товариству "Компанія "Асоціація Україна":
11.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.



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

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

11.1.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.

11.1.5. Питання пайової участі вирішити згідно з рішенням Київської міської ради від 30.09.99 N 49/551 
"Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури м. Києва" (дію Нормативів, затверджених зазначеним рішенням, продовжено на 2002 рік 
рішенням Київської міської ради від 20.12.2001 N 162/1596).

11.1.6. Виконати вимоги, викладені в листі Державного управління екологічної безпеки в м. Києві від 
01.07.2002 N 08-8-14/3648.

11.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.

12. Затвердити проект відведення земельної ділянки приватній фірмі "Угарет" для реконструкції, 
експлуатації та обслуговування торговельного павільйону з літнім майданчиком на просп. 40-річчя Жовтня,
108/1 у Голосіївському районі м. Києва.

Вилучити з користування управління капітального будівництва Київської міської державної адміністрації 
частину земельної ділянки, відведеної відповідно до рішення виконавчого комітету Київської міської Ради 
депутатів трудящих від 14.07.59 N 1117 "Про відвод земельної ділянки управлінню капітального 
будівництва під масив житлового будівництва", площею 0,02 га (лист-згода від 11.12.2001 N 046-1534).

Передати приватній фірмі "Угарет", за умови виконання п. 12.1 цього рішення, в довгострокову оренду 
на 10 років земельну ділянку площею 0,02 га для реконструкції, експлуатації та обслуговування 
торговельного павільйону з літнім майданчиком на просп. 40-річчя Жовтня, 108/1 у Голосіївському районі 
м. Києва за рахунок земель, вилучених відповідно до пункту 12 цього рішення.

12.1. Приватній фірмі "Угарет":
12.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
12.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів Київської міської 

державної адміністрації документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою.
12.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 

інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
12.1.4. Питання пайової участі вирішити до початку реконструкції згідно з рішенням Київської міської 

ради від 30.09.99 N 49/551 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" (дію Нормативів, затверджених зазначеним рішенням, 
продовжено на 2002 рік рішенням Київської міської ради від 20.12.2001 N 162/1596).

12.1.5. Компенсувати місту кошти через Головне фінансове управління Київської міської державної 
адміністрації за інженерну підготовку території за розрахунками управління капітального будівництва 
Київської міської державної адміністрації.

12.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.

13. Затвердити проект відведення земельної ділянки відкритому акціонерному товариству "СТЕЛСА" 
для експлуатації та обслуговування комплексу будівель і споруд виробничої бази на просп. Червоних 
козаків, 24-в в Оболонському районі м. Києва.

Передати відкритому акціонерному товариству "СТЕЛСА", за умови виконання п. 13.1 цього рішення, в 
довгострокову оренду на 25 років земельну ділянку загальною площею 1,33 га для експлуатації та 
обслуговування комплексу будівель і споруд виробничої бази на просп. Червоних козаків, 24-в в 
Оболонському районі м. Києва, в тому числі:

- площею 0,02 га - за рахунок земель міської забудови;
- площею 1,31 га - за рахунок частини земель, відведених відповідно до рішень виконавчого комітету 

Київської міської Ради депутатів трудящих від 15.02.71 N 221 "Про відвід земельної ділянки Київському 
будівельному управлінню N 6 тресту "Легхарчомашбуд" під розміщення ремонтно-механічної майстерні в 
урочищі "Оболонь", від 07.06.76 N 545/3 "О дополнительном отводе земельного участка Киевскому 
управлению N 6 треста "Легпищемашстрой" под строительство стройдвора в урочище "Оболонь" Минского
района" та рішення виконавчого комітету Київської міської Ради народних депутатів від 20.05.91 N 254 
"Про відведення земельної ділянки організації орендарів "Стелса" для реконструкції бази по просп. 
Червоних козаків в Мінському районі".

13.1. Відкритому акціонерному товариству "СТЕЛСА":



13.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
13.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів Київської міської 

державної адміністрації документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою.
13.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 

інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
13.1.4. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва питання оформлення 

дозвільної та проектно-кошторисної документації вирішувати в порядку, визначеному нормативами 
забудови м. Києва.

13.1.5. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
13.1.6. Питання пайової участі вирішити згідно з рішенням Київської міської ради від 30.09.99 N 49/551 

"Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури м. Києва" (дію Нормативів, затверджених зазначеним рішенням, продовжено на 2002 рік 
рішенням Київської міської ради від 20.12.2001 N 162/1596).

13.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.

14. Затвердити проект відведення земельних ділянок відкритому акціонерному товариству "Проектно-
будівельний комплекс "Схід" для експлуатації та обслуговування будівель і споруд виробничої бази на вул. 
Приколійній, 21 у Дарницькому районі м. Києва.

Передати відкритому акціонерному товариству "Проектно-будівельний комплекс "Схід", за умови 
виконання п. 14.1 цього рішення, земельні ділянки загальною площею 2,53 га для експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд виробничої бази на вул. Приколійній, 21 у Дарницькому районі м. Києва у
зв'язку з передачею у власність нерухомого майна (наказ Фонду державного майна України від 30.10.98 N 
39-ПП та додаток до цього наказу - акт передачі нерухомого майна), в тому числі:

- площею 2,15 га - в довгострокову оренду на 25 років (1,97 га - за рахунок земель, відведених 
відповідно до рішень виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 13.01.70 N 17 
"Про відвод підпр-ву п/с А-7968 земельної ділянки під будівництво учбового комбінату по вул. 
Бориспільській в Дарницькому районі" та від 16.07.73 N 1113 "Про зміну пункту 1 рішення міськвиконкому N
17 від 13.01.70 року "Про відвод Київському радіозаводу земельної ділянки під будівництво учбового 
комбінату по вул. Бориспільській в Дарницькому районі"; 0,18 га - за рахунок земель міської забудови);

- площею 0,38 га - в довгострокову оренду на 10 років за рахунок земель міської забудови.
Визнати такими, що втратили чинність, рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів 

трудящих від 13.01.70 N 17 "Про відвод підпр-ву п/с А-7968 земельної ділянки під будівництво учбового 
комбінату по вул. Бориспільській в Дарницькому районі" та від 16.07.73 N 1113 "Про зміну пункту 1 рішення
міськвиконкому N 17 від 13.01.70 року "Про відвод Київському радіозаводу земельної ділянки під 
будівництво учбового комбінату по вул. Бориспільській в Дарницькому районі".

14.1. Відкритому акціонерному товариству "Проектно-будівельний комплекс "Схід":
14.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
14.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів Київської міської 

державної адміністрації документ, що посвідчує право користування земельними ділянками.
14.1.3. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
14.1.4. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва питання оформлення 

дозвільної та проектно-кошторисної документації вирішувати в порядку, визначеному нормативами 
забудови м. Києва.

14.1.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 
інженерних мереж та споруд, розміщених у межах земельних ділянок.

14.1.6. Питання пайової участі вирішити згідно з рішенням Київської міської ради від 30.09.99 N 49/551 
"Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури м. Києва" (дію Нормативів, затверджених зазначеним рішенням, продовжено на 2002 рік 
рішенням Київської міської ради від 20.12.2001 N 162/1596).

14.2. Попередити землекористувача, що право користування земельними ділянками може бути 
припинено відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.

15. Затвердити проект відведення земельних ділянок дочірньому підприємству "Ардал" для 
будівництва, обслуговування та експлуатації автозаправного комплексу на перетині вул. Сергія 
Струтинського та бульв. Дружби народів у Печерському районі м. Києва.

Передати дочірньому підприємству "Ардал", за умови виконання п. 15.1 цього рішення, земельні ділянки
загальною площею 0,25 га для будівництва, обслуговування та експлуатації автозаправного комплексу на 
перетині вул. Сергія Струтинського та бульв. Дружби народів у Печерському районі м. Києва за рахунок 
земель міської забудови, в тому числі:



- ділянку N 1 площею 0,11 га - у короткострокову оренду на 1 рік;
- ділянку N 2 площею 0,14 га (у межах червоних ліній) - в короткострокову оренду на 5 років.
15.1. Дочірньому підприємству "Ардал":
15.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
15.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів Київської міської 

державної адміністрації документи, що посвідчують право користування земельними ділянками.
15.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 

інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельних ділянок.
15.1.4. Питання відшкодування відновлюючої вартості зелених насаджень (акти обстеження зелених 

насаджень від 01.11.2002 N 171(1), N 171(2)) та інші майново-правові питання вирішувати в установленому
порядку.

15.1.5. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва згідно з рішенням Київської міської ради
від 30.09.99 N 49/551 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" (дію Нормативів, затверджених зазначеним рішенням, 
продовжено на 2002 рік рішенням Київської міської ради від 20.12.2001 N 162/1596).

15.1.6. Земельні ділянки в межах червоних ліній використовувати з обмеженнями відповідно до вимог 
містобудівного законодавства.

15.1.7. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування та архітектури від 
29.10.2002 N 18-3329, Головного державного санітарного лікаря м. Києва від 15.11.2002 N 6211.

15.2. Попередити землекористувача, що право користування земельними ділянками може бути 
припинено відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.

16. Затвердити проект відведення земельної ділянки закритому акціонерному товариству "Київміськбуд-
1" для будівництва комплексу житлових будинків з об'єктами соціальної інфраструктури на вул. Маршала 
Тимошенка, 21 в Оболонському районі м. Києва.

Передати закритому акціонерному товариству "Київміськбуд-1", за умови виконання п. 16.1 цього 
рішення, в короткострокову оренду на 5 років земельну ділянку площею 3,20 га для будівництва комплексу
житлових будинків з об'єктами соціальної інфраструктури на вул. Маршала Тимошенка, 21 в 
Оболонському районі м. Києва за рахунок земель міської забудови.

16.1. Закритому акціонерному товариству "Київміськбуд-1":
16.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
16.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів Київської міської 

державної адміністрації документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою.
16.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 

інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
16.1.4. Передати Головному управлінню житлового забезпечення Київської міської державної 

адміністрації 5 % загальної площі будинків (крім службової) на підставі п. 36 рішення Київської міської ради
від 30.03.99 N 182/283 "Про бюджет м. Києва на 1999 рік" (дію пункту продовжено на 2002 рік рішенням 
Київської міської ради від 20.12.2001 N 162/1596 "Про бюджет м. Києва на 2002 рік").

16.1.5. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва згідно з рішенням Київської міської ради
від 30.09.99 N 49/551 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" (дію Нормативів, затверджених зазначеним рішенням, 
продовжено на 2002 рік рішенням Київської міської ради від 20.12.2001 N 162/1596).

16.1.6. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
16.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено

відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
17. Припинити управлінню капітального будівництва Київської міської державної адміністрації право 

користування частиною земельної ділянки, відведеної відповідно до рішення виконавчого комітету 
Київської міської Ради народних депутатів від 03.03.89 N 181 "Про відведення земельних ділянок 
підприємствам, установам, організаціям для будівництва об'єктів", площею 0,82 га та зарахувати 
зазначену земельну ділянку до земель житлової та громадської забудови.

Затвердити проект відведення земельної ділянки відкритому акціонерному товариству - тресту 
"КИЇВМІСЬКБУД-1" імені М. П. Загороднього для будівництва житлового будинку на вул. Автозаводській, 
99/4 в Оболонському районі м. Києва.

Передати відкритому акціонерному товариству - тресту "КИЇВМІСЬКБУД-1" імені М. П. Загороднього, за 
умови виконання п. 17.1 цього рішення, в короткострокову оренду на 5 років земельну ділянку площею 
0,99 га для будівництва житлового будинку на вул. Автозаводській, 99/4 в Оболонському районі, в тому 
числі:

- площею 0,82 га - за рахунок земель житлової та громадської забудови;



- площею 0,17 га (в межах червоних ліній) - за рахунок земель міської забудови.
17.1. Відкритому акціонерному товариству - тресту "КИЇВМІСЬКБУД-1" імені М. П. Загороднього:
17.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
17.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів Київської міської 

державної адміністрації документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою.
17.1.3. Питання відшкодування відновлюючої вартості зелених насаджень (акт обстеження зелених 

насаджень від 23.06.2000 N 27) та інші майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
17.1.4. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва згідно з рішенням Київської міської ради

від 30.09.99 N 49/551 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" (дію Нормативів, затверджених зазначеним рішенням, 
продовжено на 2002 рік рішенням Київської міської ради від 20.12.2001 N 162/1596).

17.1.5. Передати Головному управлінню житлового забезпечення Київської міської державної 
адміністрації 5 % загальної площі будинку (крім службової) на підставі п. 36 рішення Київської міської ради 
від 30.03.99 N 182/283 "Про бюджет м. Києва на 1999 рік" (дію пункту продовжено на 2002 рік рішенням 
Київської міської ради від 20.12.2001 N 162/1596 "Про бюджет м. Києва на 2002 рік").

17.1.6. Частину земельної ділянки в межах червоних ліній використовувати з обмеженнями відповідно 
до вимог містобудівного законодавства.

17.1.7. Виконати вимоги, викладені в листі Головного управління містобудування та архітектури від 
02.09.2002 N 118-3038.

17.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.

18. Затвердити проект відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю 
"Екстрім" для будівництва, обслуговування та експлуатації торговельно-офісного центру з підприємствами 
громадського харчування на вул. Артема, 75 у Шевченківському районі м. Києва.

Передати товариству з обмеженою відповідальністю "Екстрім", за умови виконання п. 18.1 цього 
рішення, у довгострокову оренду на 25 років земельну ділянку площею 0,06 га для будівництва, 
обслуговування та експлуатації торговельно-офісного центру з підприємствами громадського харчування 
на вул. Артема, 75 у Шевченківському районі м. Києва за рахунок земель міської.

18.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Екстрім":
18.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
18.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів Київської міської 

державної адміністрації документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою.
18.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 

інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
18.1.4. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва згідно з рішенням Київської міської ради

від 30.09.99 N 49/551 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" (дію Нормативів, затверджених зазначеним рішенням, 
продовжено на 2002 рік рішенням Київської міської ради від 20.12.2001 N 162/1596).

18.1.5. Виконати вимоги, викладені в листах Державного управління екології та природних ресурсів в м. 
Києві від 11.09.2002 N 088-20/5061, управління охорони пам'яток історії, культури та історичного 
середовища від 30.08.2002 N 120-з, комунального підприємства по утриманню зелених насаджень 
Шевченківського району. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.

18.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.

19. Припинити управлінню капітального будівництва Київської міської державної адміністрації право 
користування земельною ділянкою, відведеною відповідно до рішення виконавчого комітету Київської 
міської Ради депутатів трудящих від 23.11.65 N 2034 "Про відвод земельних ділянок Управлінню 
капітального будівництва міськвиконкому під житлове та культурно-побутове будівництво в Залізничному, 
Московському та Дарницькому районах", у зв'язку з добровільною відмовою (лист-згода від 31.01.2000 N 
046-125) та зарахувати її до земель запасу житлової та громадської забудови.

Затвердити проект відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю 
"ТОРГІВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ-2000" для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельно-побутового 
розважального комплексу між вул. Микільсько-Слобідською та просп. Броварським у Дніпровському районі
м. Києва.

Передати товариству з обмеженою відповідальністю "ТОРГІВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ-2000", за умови виконання
п. 19.1 цього рішення, земельну ділянку площею 2,00 га для будівництва, експлуатації та обслуговування 
торговельно-побутового розважального комплексу між вул. Микільсько-Слобідською та просп. 
Броварським у Дніпровському районі м. Києва в довгострокову оренду на 25 років за рахунок земель 



запасу житлової та громадської забудови.
19.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "ТОРГІВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ-2000":
19.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
19.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів Київської міської 

державної адміністрації документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою.
19.1.3. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
19.1.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 

інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
19.1.5. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва згідно з рішенням Київської міської ради

від 30.09.99 N 49/551 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" (дію Нормативів, затверджених зазначеним рішенням, 
продовжено на 2002 рік рішенням Київської міської ради від 20.12.2001 N 162/1596).

19.1.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування та архітектури від 
25.09.2002 N 18-3206, заступника головного державного санітарного лікаря м. Києва від 01.10.2002 N 5259,
Державного управління екології та природних ресурсів в м. Києві від 03.10.2002 N 08-8-20/738.

19.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.

20. Затвердити проект відведення земельної ділянки спільному українсько-німецькому товариству з 
обмеженою відповідальністю з іноземною інвестицією "КЕРШЕР" для будівництва, експлуатації та 
обслуговування торговельного комплексу (магазину та кафе) на перетині просп. Червонозоряного та вул. 
Народної у Солом'янському районі м. Києва.

Передати спільному українсько-німецькому товариству з обмеженою відповідальністю з іноземною 
інвестицією "КЕРШЕР", за умови виконання п. 20.1 цього рішення, в довгострокову оренду на 25 років 
земельну ділянку площею 0,21 га для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельного 
комплексу (магазину та кафе) на перетині просп. Червонозоряного та вул. Народної у Солом'янському 
районі м. Києва за рахунок земель міської забудови.

20.1. Спільному українсько-німецькому товариству з обмеженою відповідальністю з іноземною 
інвестицією "КЕРШЕР":

20.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
20.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів Київської міської 

державної адміністрації документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою.
20.1.3. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
20.1.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 

інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
20.1.5. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва згідно з рішенням Київської міської ради

від 30.09.99 N 49/551 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" (дію Нормативів, затверджених зазначеним рішенням, 
продовжено на 2002 рік рішенням Київської міської ради від 20.12.2001 N 162/1596).

20.1.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування та архітектури від 
05.09.2002 N 18-3088, виконуючого обов'язки заступника головного санітарного лікаря м. Києва від 
27.09.2002 N 5230, Державного управління екології та природних ресурсів в м. Києві від 18.10.2002 N 08-8-
20/5335.

20.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.

21. Затвердити проект відведення земельних ділянок дочірньому підприємству "Ардал" для 
будівництва, експлуатації та обслуговування автозаправного комплексу на перетині вулиць Індустріальної 
та Нижньоключової у Солом'янському районі м. Києва.

Вилучити з користування Київської автомобільної школи ТСО України частину земельної ділянки, 
відведеної відповідно до рішення Київської міської ради від 28.03.2002 N 380/1814 "Про надання і 
вилучення земельних ділянок та припинення права користування землею", площею 0,20 га (лист-згода від 
04.04.2002).

Київській автомобільній школі ТСО України замовити в установленому порядку внесення змін до 
договору оренди земельної ділянки на вул. Індустріальній, 27 у Солом'янському районі м. Києва.

Передати дочірньому підприємству "Ардал", за умови виконання п. 21.1 цього рішення, земельні ділянки
площею 0,22 га для будівництва, експлуатації та обслуговування автозаправного комплексу на перетині 
вулиць Індустріальної та Нижньоключової у Солом'янському районі м. Києва, в тому числі:

- ділянку N 1 площею 0,20 га - в короткострокову оренду на 1 рік за рахунок частини земель, вилучених 
відповідно до п. 21 цього рішення;



- ділянку N 2 площею 0,01 га та ділянку N 3 площею 0,01 га, в межах червоних ліній, - в короткострокову
оренду на 5 років за рахунок земель міської забудови.

21.1. Дочірньому підприємству "Ардал":
21.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
21.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів Київської міської 

державної адміністрації документи, що посвідчують право користування земельними ділянками.
21.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 

інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельних ділянок.
21.1.4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування та архітектури від 

12.11.2002 N 18-3442, головного державного санітарного лікаря м. Києва від 27.11.2002 N 6457 та 
Державного управління екології та природних ресурсів в м. Києві від 03.12.2002 N 08-8-20/6926.

21.1.5. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва згідно з рішенням Київської міської ради
від 30.09.99 N 49/551 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" (дію Нормативів, затверджених зазначеним рішенням, 
продовжено на 2002 рік рішенням Київської міської ради від 20.12.2001 N 162/1596).

21.1.6. Земельні ділянки в межах червоних ліній використовувати з обмеженнями відповідно до вимог 
містобудівного законодавства.

21.2. Попередити землекористувача, що право користування земельними ділянками може бути 
припинено відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.

22. Пункт 22 втратив чинність
(згідно з рішенням Київської

 міської ради від 28.09.2006 р. N 64/121)
23. Затвердити проект відведення земельних ділянок дочірньому підприємству "Ардал" для 

будівництва, експлуатації та обслуговування автозаправного комплексу на просп. Глушкова, 10 у 
Голосіївському районі м. Києва.

Передати дочірньому підприємству "Ардал", за умови виконання п. 23.1 цього рішення, земельні ділянки
для будівництва, експлуатації та обслуговування автозаправного комплексу на просп. Глушкова, 10 у 
Голосіївському районі м. Києва за рахунок земель міської забудови загальною площею 0,16 га, в тому 
числі:

- ділянку N 1 площею 0,12 га - в короткострокову оренду на 1 рік;
- ділянку N 2 площею 0,02 га, в межах червоних ліній, - у короткострокову оренду на 5 років;
- ділянку N 3 площею 0,02 га, в межах червоних ліній, - у короткострокову оренду на 5 років.
23.1. Дочірньому підприємству "Ардал":
23.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
23.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів Київської міської 

державної адміністрації документи, що посвідчують право користування земельними ділянками.
23.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 

інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельних ділянок.
23.1.4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування та архітектури від 

12.11.2002 N 18-3441, головного державного санітарного лікаря м. Києва від 28.11.2002 N 6488, 
Державного управління екології та природних ресурсів в м. Києві від 03.12.2002 N 08-8-20/6924, Головного 
управління транспорту від 11.11.2002 N 1840-щ, управління державної автомобільної інспекції від 
13.03.2001 N 10/823, управління державної пожежної охорони від 05.03.2001 N 16/1/712.

23.1.5. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва згідно з рішенням Київської міської ради
від 30.09.99 N 49/551 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" (дію Нормативів, затверджених зазначеним рішенням, 
продовжено на 2002 рік рішенням Київської міської ради від 20.12.2001 N 162/1596).

23.1.6. Питання відшкодування відновлюючої вартості зелених насаджень (акт обстеження зелених 
насаджень від 09.07.2001 N 586) та інші майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.

23.1.7. Земельні ділянки в межах червоних ліній використовувати з обмеженнями відповідно до вимог 
містобудівного законодавства.

23.2. Попередити землекористувача, що право користування земельними ділянками може бути 
припинено відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.

24. Затвердити проект відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю "Епоха" 
для будівництва, експлуатації та обслуговування готельного комплексу з підземною автостоянкою на 
перетині вулиць Боричів узвіз та Сагайдачного у Подільському районі м. Києва.

Передати товариству з обмеженою відповідальністю "Епоха", за умови виконання п. 24.1 цього рішення,
в довгострокову оренду на 25 років земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва, експлуатації та 



обслуговування готельного комплексу з підземною автостоянкою на перетині вулиць Боричів узвіз та 
Сагайдачного у Подільському районі м. Києва за рахунок земель міської забудови.

24.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Епоха":
24.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
24.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів Київської міської 

державної адміністрації документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою.
24.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 

інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
24.1.4. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва згідно з рішенням Київської міської ради

від 30.09.99 N 49/551 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" (дію Нормативів, затверджених зазначеним рішенням, 
продовжено на 2002 рік рішенням Київської міської ради від 20.12.2001 N 162/1596).

24.1.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування та архітектури від 
09.09.2002 N 18-3106, управління охорони пам'яток історії, культури та історичного середовища від 
26.11.2002 N 4478, Державного управління екології та природних ресурсів в м. Києві від 18.11.2002 N 08-8-
20/5342-1, комунального підприємства спеціалізованого управління протизсувних підземних робіт від 
26.09.2002 N 8/1-932, Головного управління комунального і готельного господарств та туризму від 
13.09.2002 N 058-1421/1, державного підприємства проектного інституту "Укрметротунельпроект" від 
10.09.2002 N К-09/639.

24.1.6. Питання відшкодування відновлюючої вартості зелених насаджень (акт попереднього 
обстеження зелених насаджень від 30.09.2002 N 59) та інші майново-правові питання вирішувати в 
установленому порядку.

24.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.

25. Припинити Українському державному союзу об'єднань, підприємств і організацій побутового 
обслуговування населення (Укрсоюзсервісу) право користування частиною земельної ділянки, відведеної 
відповідно до рішення виконавчого комітету Київської міської Ради народних депутатів від 20.01.82 N 84 
"Про відведення земельної ділянки Міністерству побутового обслуговування населення УРСР для 
будівництва дослідно-експериментальної бази УкрНВОпобут", площею 0,24 га (лист-згода від 22.07.2002 N 
11/в-493) та зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу промисловості, транспорту, зв'язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення.

Затвердити проект відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю 
"АвтоНафта" для будівництва, експлуатації та обслуговування автозаправного комплексу на вул. 
Кіровоградській, 38 у Голосіївському районі м. Києва.

Передати товариству з обмеженою відповідальністю "АвтоНафта", за умови виконання п. 25.1 цього 
рішення, земельну ділянку загальною площею 0,24 га для будівництва, експлуатації та обслуговування 
автозаправного комплексу на вул. Кіровоградській, 38 у Голосіївському районі м. Києва за рахунок земель 
запасу промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, в тому числі:

- площею 0,22 га - в короткострокову оренду на 1 рік;
- площею 0,02 га, в межах червоних ліній, - в короткострокову оренду на 5 років.
25.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "АвтоНафта":
25.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
25.1.2. У місячний термін замовити в Головному управлінні земельних ресурсів Київської міської 

державної адміністрації документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою.
25.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 

інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
25.1.4. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва згідно з рішенням Київської міської ради

від 30.09.99 N 49/551 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" (дію Нормативів, затверджених зазначеним рішенням, 
продовжено на 2002 рік рішенням Київської міської ради від 20.12.2001 N 162/1596).

25.1.5. Питання відшкодування відновлюючої вартості зелених насаджень (акт попереднього 
обстеження зелених насаджень від 07.11.2002 N 561) та інші майново-правові питання вирішувати в 
установленому порядку.

25.1.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування та архітектури від 
26.09.2002 N 18-3211, виконуючого обов'язки заступника головного санітарного лікаря м. Києва від 
11.10.2002 N 5574, Державного управління екології та природних ресурсів в м. Києві від 14.11.2002 N 08-8-
13/6067, управління державної пожежної охорони від 12.11.2002 N 16/1/4142, управління державної 
автомобільної інспекції від 13.11.2002 N 10/3986-ДН та Голосіївської районної державної адміністрації м. 



Києва від 01.10.2002 N 099/5-4876.
25.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено

відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
26. Затвердити проект відведення земельних ділянок дочірньому підприємству "Ардал" для 

будівництва, експлуатації та обслуговування автозаправного комплексу на просп. Глушкова, 9 у 
Голосіївському районі м. Києва.

Вилучити з користування державного підприємства - Центральної учбово-тренувальної бази по 
ковзанярському спорту "Льодовий стадіон" частину земельних ділянок загальною площею 0,25 га (лист-
згода від 26.04.2001 N 74/02 ЛС), з них:

- площею 0,20 га, відведеною відповідно до пункту 2 та додатка 2 до рішення Київської міської ради від 
17.12.98 N 85/186 "Про оформлення права користування земельними ділянками";

- площею 0,05 га, відведеною відповідно до рішень виконавчого комітету Київської міської ради 
депутатів трудящих від 25.06.68 N 958 "Про відвод земельних ділянок Республіканському художньо-
спортивному ансамблю "Балет на льду", від 18.04.77 N 559/20 "Про дозвіл Комітету по фізичній культурі та 
спорту при Раді Міністрів УРСР на будівництво футбольного манежу та додаткове відведення земельної 
ділянки".

Державному підприємству - Центральній учбово-тренувальній базі по ковзанярському спорту "Льодовий
стадіон" замовити внесення змін до державного акта на право постійного користування землею від 
24.06.99 N 79-4-00024.

Передати дочірньому підприємству "Ардал", за умови виконання п. 26.1 цього рішення, земельні ділянки
загальною площею 0,25 га для будівництва, експлуатації та обслуговування автозаправного комплексу на 
проспекті Глушкова, 9 у Голосіївському районі м. Києва за рахунок частини земель, вилучених відповідно 
до п. 26 цього рішення, в тому числі:

(абзац шостий пункту 26 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Київської міської ради від 23.12.2003 р. N 316/1191)

- ділянку N 1 площею 0,20 га - у короткострокову оренду на 1 рік;
- ділянку N 2 площею 0,05 га, в межах червоних ліній, - у короткострокову оренду на 5 років.
(договір оренди земельної ділянки від 10.10.2005 р. N 79-6-00358, укладений між Київською міською 

радою та дочірнім підприємством "Ардал" на підставі цього пункту, поновлено до 25.12.2007 р. з 11.10.2006
р., за умови виконання пункту 7 рішення Київської міської ради від 24.05.2007 р. N 602/1263, згідно з 
рішенням Київської міської ради від 24.05.2007 р. N 602/1263)

26.1. Дочірньому підприємству "Ардал":
26.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
26.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів Київської міської 

державної адміністрації документи, що посвідчують право користування земельними ділянками.
26.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 

інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельних ділянок.
26.1.4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування та архітектури від 

12.11.2002 N 18-3443, головного державного санітарного лікаря м. Києва від 27.11.2002 N 6456, 
Державного управління екології та природних ресурсів в м. Києві від 03.12.2002 N 08-8-20/6925, управління
державної автомобільної інспекції від 26.06.2001 N 10/2115, управління державної пожежної охорони від 
26.06.2001 N 16/1/1823.

26.1.5. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва згідно з рішенням Київської міської ради
від 30.09.99 N 49/551 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" (дію Нормативів, затверджених зазначеним рішенням, 
продовжено на 2002 рік рішенням Київської міської ради від 20.12.2001 N 162/1596).

26.1.6. Питання відшкодування відновлюючої вартості зелених насаджень (акт обстеження зелених 
насаджень від 09.07.2002 N 585) та інші майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.

26.1.7. Земельну ділянку в межах червоних ліній використовувати з обмеженнями відповідно до вимог 
містобудівного законодавства.

26.2. Попередити землекористувача, що право користування земельними ділянками може бути 
припинено відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.

 
Київський міський голова О. Омельченко 
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