
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
від 26 червня 2003 року N 549/709

Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення права
користування землею

Із змінами і доповненнями, внесеними
 рішеннями Київської міської ради

 від 24 червня 2004 року N 348/1558,
 від 23 грудня 2004 року N 1033/2443,
 від 19 липня 2005 року N 828/3403,
 від 31 жовтня 2006 року N 179/236,

 від 12 липня 2007 року N 1085/1746,
 від 27 листопада 2008 року N 693/693,

 від 18 грудня 2008 року N 876/876,
від 2 квітня 2009 року N 272/1328,

 від 23 квітня 2009 року N 417/1473,
 від 21 травня 2009 року N 487/1543,
 від 23 грудня 2010 року N 430/5242,
 від 14 липня 2011 року N 772/6159,
 від 24 травня 2012 року N 643/7980

Відповідно до Земельного кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
Постанови Верховної Ради Української РСР від 18 грудня 1990 року "Про земельну реформу", Закону 
України "Про оренду землі" та враховуючи матеріали інвентаризації земель, Київська міська рада 
вирішила:

1. Затвердити проект відведення земельних ділянок закритому акціонерному товариству 
"УКРАЇНСЬКИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КОНЦЕРН" для реконструкції з розширенням, 
подальшої експлуатації та обслуговування адміністративно-офісної будівлі з благоустроєм прилеглої 
території на вул. Електриків, 29-б у Подільському районі м. Києва.

Передати закритому акціонерному товариству "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
КОНЦЕРН", за умови виконання п. 1.1 цього рішення, земельні ділянки загальною площею 1,29 га, у тому 
числі площею 0,39 га в межах червоних ліній, для реконструкції з розширенням, подальшої експлуатації та 
обслуговування адміністративно-офісної будівлі з благоустроєм прилеглої території на вул. Електриків, 29-
б у Подільському районі м. Києва у зв'язку з переходом права власності на будівлю (свідоцтво на право 
власності від 04.11.98 N 490-В), з них:

- площею 0,90 га - у довгострокову оренду на 25 років за рахунок частини земель, відведених відповідно
до рішення виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 30.07.68 N 1220 "Про 
додатковий відвод заводу "Ленінська кузня" земельної ділянки для будівництва стадіону" та рішення 
виконавчого комітету Київської міської ради депутатів трудящих від 12.05.64 N 595 "Про відвод заводу 
"Ленінська кузня" земельної ділянки для влаштування парку";

- площею 0,39 га, в межах червоних ліній, - у короткострокову оренду на 5 років за рахунок частини 
земель, відведених відповідно до рішення виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів 
від 30.07.68 N 1220 "Про додатковий відвод заводу "Ленінська кузня" земельної ділянки для будівництва 
стадіону" та рішення виконавчого комітету Київської міської ради депутатів трудящих від 12.05.64 N 595 
"Про відвод заводу "Ленінська кузня" земельної ділянки для влаштування парку"(площею 0,02 га) та за 
рахунок земель міської забудови (площею 0,37 га).

1.1. Закритому акціонерному товариству "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КОНЦЕРН":
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 виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документи, що посвідчують право 



користування земельними ділянками.
1.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних

мереж та споруд, розміщених у межах земельних ділянок.
1.1.4. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про 

пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури м. Києва".

1.1.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування та архітектури від 
01.04.2003 N 18-948, Державного управління екології та природних ресурсів в м. Києві від 22.04.2003 N 08-
8-20/2644 та управління охорони пам'яток історії, культури та історичного середовища від 28.12.2002 N 
5072.

1.1.6. Земельну ділянку у межах червоних ліній використовувати з обмеженнями відповідно до вимог 
містобудівного законодавства.

1.1.7. Питання відшкодування відновлювальної вартості зелених насаджень (акт обстеження зелених 
насаджень від 04.03.2003 N 14) та інші майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.

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

2. Затвердити проект відведення земельної ділянки комунальному підприємству з утримання та 
експлуатації житлового фонду спеціального призначення "СПЕЦЖИТЛОФОНД" для реконструкції 
житлового будинку на вул. Виборзькій, 59/67 у Солом'янському районі м. Києва.

Передати комунальному підприємству з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального 
призначення "СПЕЦЖИТЛОФОНД", за умови виконання п. 2.1 цього рішення, у короткострокову оренду на 
2 роки земельну ділянку площею 0,37 га для реконструкції житлового будинку на вул. Виборзькій, 59/67 у 
Солом'янському районі м. Києва за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови у зв'язку із 
закріпленням будинку на праві повного господарського відання (розпорядження Київської міської 
державної адміністрації від 07.08.2000 N 1376 "Про гуртожитки на вул. Виборзькій, 59/67 та на вул. 
Празькій, 34", акт приймання-передачі від 01.12.2001).

2.1. Комунальному підприємству з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального 
призначення "СПЕЦЖИТЛОФОНД":

2.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
2.1.2. 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.

2.1.3. Питання відшкодування відновлюючої вартості зелених насаджень (акт обстеження зелених 
насаджень від 14.06.2002 N 239) та інші майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.

2.1.4. Виконати вимоги, викладені в листах Державного управління екології та природних ресурсів в м. 
Києві від 11.02.2003 N 08-8-20/692 та головного державного санітарного лікаря м. Києва від 19.12.2002 N 
6942.

2.1.5. Передати Головному управлінню житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) 5 % загальної площі будинку (крім службової), а по 
земельних ділянках у центральній частині міста Києва, яка визначається Генеральним планом розвитку 
міста, - 10 % загальної площі будинку (крім службової) на підставі п. 50 рішення Київської міської ради від 
28.12.2002 N 232/392 "Про бюджет міста Києва на 2003 рік".

2.1.6. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про 
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури м. Києва".

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

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

3. Затвердити проект відведення земельної ділянки комунальному підприємству з утримання та 
експлуатації житлового фонду спеціального призначення "СПЕЦЖИТЛОФОНД" для реконструкції 
житлового будинку на вул. Архітектора Вербицького, 19-в у Дарницькому районі м. Києва.

Передати комунальному підприємству з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального 
призначення "СПЕЦЖИТЛОФОНД", за умови виконання п. 3.1 цього рішення, у короткострокову оренду на 
2 роки земельну ділянку площею 0,35 га (у тому числі 0,04 га в межах червоних ліній) для реконструкції 
житлового будинку на вул. Архітектора Вербицького, 19-в у Дарницькому районі м. Києва у зв'язку із 
закріпленням будинку на праві повного господарського відання (розпорядження Київської міської 
державної адміністрації від 30.08.2001 N 1810 "Про прийняття до комунальної власності територіальної 



громади міста Києва гуртожитку на вул. Вербицького, 19-в", акт приймання-передачі від 01.10.2001), в тому
числі:

- площею 0,29 га - за рахунок земель, відведених відповідно до рішення виконавчого комітету Київської 
міської ради депутатів трудящих від 19.08.69 N 1438 "Про відвод земельної ділянки заводу 
"Радіовимірювач" під будівництво гуртожитку по вул. Дніпродзержинській, N 83/3 в Дарницькому районі";

- площею 0,06 га - за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови.
3.1. Комунальному підприємству з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального 

призначення "СПЕЦЖИТЛОФОНД":
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 виконавчого органу 

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

3.1.3. Питання відшкодування відновлюючої вартості зелених насаджень (акт обстеження зелених 
насаджень від 17.07.2002) та інші майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.

3.1.4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування та архітектури від 
27.11.2002 N 18-3542, Державного управління екології та природних ресурсів в м. Києві від 18.03.2003 N 
08-8-20/1478 та головного державного санітарного лікаря м. Києва від 18.02.2003 N 961.

3.1.5. Передати Головному управлінню житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) 5 % загальної площі будинку (крім службової), а по 
земельних ділянках у центральній частині міста Києва, яка визначається Генеральним планом розвитку 
міста, - 10 % загальної площі будинку (крім службової) на підставі п. 50 рішення Київської міської ради від 
28.12.2002 N 232/392 "Про бюджет міста Києва на 2003 рік".

3.1.6. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про 
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури м. Києва".

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

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

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

4. Затвердити проект відведення земельних ділянок відкритому акціонерному товариству "Голосіївський
завод стінових матеріалів і конструкцій" для будівництва житлового комплексу з об'єктами інфраструктури 
для обслуговування населення на вул. Голосіївській, 13 у Голосіївському районі м. Києва.

Передати відкритому акціонерному товариству "Голосіївський завод стінових матеріалів і конструкцій", 
за умови виконання п. 4.1 цього рішення, в короткострокову оренду на 5 років земельні ділянки загальною 
площею 5,79 га для будівництва житлового комплексу з об'єктами інфраструктури для обслуговування 
населення на вул. Голосіївській, 13 у Голосіївському районі м. Києва за рахунок частини земель, 
відведених відповідно до рішень виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 
11.09.47 N 2355 "Про відвод зем. дільниці під розробку кар'єру Київському Цегельному заводові N 5" від 
05.10.50 N 2256 "Про поновлення земельної ділянки заводоуправлінню Сталінських цегельних заводів N 5 
- 6 Київського Обласного Управління Промбудматеріалів" та від 07.10.52 N 2053 "О дополнительном 
отводе земельной территории Заводоуправлению Сталинских кирпичных заводов", з них:

- ділянку N 1 - площею 5,52 га;
- ділянку N 2 - площею 0,27 га.
4.1. Відкритому акціонерному товариству "Голосіївський завод стінових матеріалів і конструкцій".
4.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
4.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документи, що посвідчують право 
користування земельними ділянками.

4.1.3. Питання відшкодування відновлюючої вартості зелених насаджень (акт обстеження зелених 
насаджень від 21.04.2003 N 909) та інші майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.

4.1.4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування, архітектури та 
дизайну міського середовища від 19.05.2003 N 19-22, головного державного санітарного лікаря м. Києва 
від 29.04.2003 N 2950, Державного управління екології та природних ресурсів в м. Києві від 20.05.2003 N 
08-8-20/3338 та від 20.05.2003 N 10-10-12/3551.

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



4.1.6. Передати Головному управлінню житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) 5 % загальної площі будинку (крім службової), а по 
земельних ділянках у центральній частині міста Києва, яка визначається Генеральним планом розвитку 
міста, - 10 % загальної площі будинку (крім службової) на підставі п. 50 рішення Київської міської ради від 
28.12.2002 N 232/392 "Про бюджет міста Києва на 2003 рік".

4.1.7. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про 
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури м. Києва".

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

5. Затвердити проект відведення земельної ділянки Державній адміністрації залізничного транспорту 
України для реконструкції пологового будинку під центр управління залізничними перевезеннями 
Укрзалізниці з його подальшою експлуатацією та обслуговуванням на вул. Тверській, 7 у Печерському 
районі м. Києва.

Надати Державній адміністрації залізничного транспорту України, за умови виконання п. 5.1 цього 
рішення, в постійне користування земельну ділянку площею 0,33 га для реконструкції пологового будинку 
під центр управління залізничними перевезеннями Укрзалізниці з його подальшою експлуатацією та 
обслуговуванням на вул. Тверській, 7 у Печерському районі м. Києва за рахунок частини земель, 
відведених відповідно до рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 
27.07.48 N 1707 "Про поновлення меж земельної ділянки Акушеро-Гінекологічної лікарні Південно-Західних
залізниць".

5.1. Державній адміністрації залізничного транспорту України:
5.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
5.1.2. 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.

5.1.3. Питання відшкодування відновлюючої вартості зелених насаджень (акт обстеження зелених 
насаджень від 10.04.2001 N 286) та інші майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.

5.1.4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування та архітектури від 
07.02.2001 N 18-866, управління охорони пам'яток історії, культури та історичного середовища від 
08.04.2003 N 1834 та Державного управління екології та природних ресурсів в м. Києві від 12.07.2001 N 08-
8-14/4037 та від 31.05.2001 N 10-10-12/2440.

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

5.1.6. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про 
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури м. Києва".

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

6. Затвердити проект відведення земельної ділянки закритому акціонерному товариству "Фірма "Руна" 
для реконструкції нежитлової будівлі під міні-готель з його подальшою експлуатацією та обслуговуванням 
на вул. Щорса, 44 (літера Б) у Печерському районі м. Києва.

Передати закритому акціонерному товариству "Фірма "Руна", за умови виконання п. 6.1 цього рішення, в
довгострокову оренду на 25 років земельну ділянку площею 0,05 га для реконструкції нежитлової будівлі 
під міні-готель з його подальшою експлуатацією та обслуговуванням на вул. Щорса, 44 (літера Б) у 
Печерському районі м. Києва за рахунок земель міської забудови у зв'язку з переходом права власності на 
будівлю (договір купівлі-продажу від 25.01.2002 N 815, акт приймання-передачі від 25.01.2002 N 869).

6.1. Закритому акціонерному товариству "Фірма "Руна":
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 виконавчого органу 

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

6.1.3. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування та архітектури від 
16.12.2002 N 18-3681, Державного управління екології та природних ресурсів в м. Києві від 07.03.2003 N 
08-8-20/1308 та управління охорони пам'яток історії, культури та історичного середовища від 03.02.2003 N 
262.

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



6.1.5. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про 
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури м. Києва".

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 закритому акціонерному товариству "Куренівський 
ринок" для експлуатації та обслуговування ринку на пл. Фрунзе, 1 в Оболонському районі м. Києва.

Передати закритому акціонерному товариству "Куренівський ринок", за умови виконання п. 7.1 цього 
рішення, в короткострокову оренду на 5 років з орендною платою в розмірі 10 % від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки земельну ділянку загальною площею 1,53 га для експлуатації та обслуговування 
ринку на пл. Фрунзе, 1 в Оболонському районі м. Києва, у тому числі:

(абзац перший частини другої пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Київської міської ради від 23.12.2004 р. N 1033/2443)

- площею 1,39 га - за рахунок земель, відведених відповідно до рішень виконавчого комітету Київської 
міської Ради депутатів трудящих від 15.05.51 N 918 "Про відвод Управлінню Ринками земельної ділянки в 
Подільському районі для переносу Куренівського ринку" (площею близько 0,6 га), від 03.03.53 N 369 "Про 
додатковий відвод земельної ділянки Управлінню ринками під будівництво Куренівського ринку" (площею 
близько 0,85 га) (довідка управління майном Мінської районної у м. Києві державної адміністрації від 
06.04.2001 N 210-УМ);

- площею 0,14 га - за рахунок земель міської забудови.
Визнати такими, що втратили чинність, рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів 

трудящих від 15.05.51 N 918 "Про відвод Управлінню Ринками земельної ділянки в Подільському районі 
для переносу Куренівського ринку" та від 03.03.53 N 369 "Про додатковий відвод земельної ділянки 
Управлінню ринками під будівництво Куренівського ринку".

7.1. Закритому акціонерному товариству "Куренівський ринок":
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 виконавчого органу 

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

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

7.1.4. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про 
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури м. Києва".

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

8. Припинити військовій частині А2161 право користування частиною земельної ділянки, відведеної 
відповідно до рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 17.07.72 N 1112 
"Про додатковий відвод земельної ділянки військовій частині N 61809 під житлобудівництво в Печерському
районі", площею 0,09 га (лист-згода від 03.03.2003 N 155) і віднести зазначену земельну ділянку до земель
запасу житлової та громадської забудови.

Затвердити проект відведення земельної ділянки Українській Спілці ветеранів Афганістану (воїнів-
інтернаціоналістів) для будівництва житлового будинку з підземним гаражем на вул. Підвисоцького, 6-а у 
Печерському районі м. Києва.

Передати Українській Спілці ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), за умови виконання п. 8.1
цього рішення, в короткострокову оренду на 30 місяців земельну ділянку площею 0,41 га для будівництва 
житлового будинку з підземним гаражем на вул. Підвисоцького, 6-а у Печерському районі м. Києва, у тому 
числі:

- площею 0,09 га - за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови;
- площею 0,32 га - за рахунок земель міської забудови.
8.1. Українській Спілці ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів):
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 виконавчого органу 

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

8.1.3. Питання відшкодування відновлюючої вартості зелених насаджень (акт обстеження зелених 
насаджень від 16.05.2003 N 89) та інші майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.



8.1.4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування, архітектури та 
дизайну міського середовища від 12.05.2003 N 19-1540, головного державного санітарного лікаря м. Києва 
від 12.05.2003 N 3275, Державного управління екології та природних ресурсів в м. Києві від 16.05.2003 N 
08-8-20/3608 та управління охорони пам'яток історії, культури та історичного середовища від 24.03.2003 N 
1466.

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

8.1.6. Передати Головному управлінню житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) 5 % загальної площі будинку (крім службової), а по 
земельних ділянках у центральній частині міста Києва, яка визначається Генеральним планом розвитку 
міста, - 10 % загальної площі будинку (крім службової) на підставі п. 50 рішення Київської міської ради від 
28.12.2002 N 232/392 "Про бюджет міста Києва на 2003 рік".

8.1.7. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про 
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури м. Києва".

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 Оболонській районній у м. Києві раді для 
будівництва житлового будинку на перетині просп. Героїв Сталінграда та вул. Прирічної у 10-му 
мікрорайоні Оболонь в Оболонському районі м. Києва.

Передати Оболонській районній у м. Києві раді, за умови виконання п. 9.1 цього рішення, у 
короткострокову оренду на 3 роки земельну ділянку площею 0,44 га, у тому числі площею 0,01 га в межах 
червоних ліній, для будівництва житлового будинку на перетині просп. Героїв Сталінграда та вул. 
Прирічної у 10-му мікрорайоні Оболонь в Оболонському районі м. Києва за рахунок земель міської 
забудови.

9.1. Оболонській районній у м. Києві раді:
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 виконавчого органу 

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

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

9.1.4. Питання відшкодування відновлюючої вартості зелених насаджень (акт обстеження зелених 
насаджень від 07.03.2001 N 2) та інші майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.

9.1.5. Передати Головному управлінню житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) 5 % загальної площі будинку (крім службової), а по 
земельних ділянках у центральній частині міста Києва, яка визначається Генеральним планом розвитку 
міста, - 10 % загальної площі будинку (крім службової) на підставі п. 50 рішення Київської міської ради від 
28.12.2002 N 232/392 "Про бюджет міста Києва на 2003 рік".

9.1.6. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про 
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури м. Києва".

9.1.7. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування та архітектури від 
08.01.2003 N 18-4, Державного управління екології та природних ресурсів в м. Києві від 13.02.2003 N 08-8-
10/676 та від 15.03.2001 N 10-10-12/1225.

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

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

10. Затвердити проект відведення земельних ділянок релігійній громаді Української Православної 
Церкви Київського Патріархату парафії Першоверховних апостолів Петра і Павла у Шевченківському 
районі м. Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування храму на вул. Стеценка, 14 у 
Подільському районі м. Києва.

Вилучити з користування управління ритуальних послуг виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) земельну ділянку площею 0,24 га, відведену відповідно до 
рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 15.07.52 N 1454 "Про відвод 
конторі поховального обслуговування земельної ділянки під влаштування кладовища" (лист-згода 
04.02.2003 N 09-082/060).



Передати релігійній громаді Української Православної Церкви Київського Патріархату парафії 
Першоверховних апостолів Петра і Павла у Шевченківському районі м. Києва, за умови виконання п. 10.1 
цього рішення, земельні ділянки загальною площею 0,26 га для будівництва, експлуатації та 
обслуговування храму на вул. Стеценка, 14 у Подільському районі м. Києва, з них:

- ділянку N 1 площею 0,24 га - в постійне користування за рахунок земель, вилучених відповідно до 
пункту 10 цього рішення;

(абзац четвертий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Київської міської ради від 23.04.2009 р. N 417/1473)

- ділянку N 2 площею 0,02 га - в короткострокову оренду строком на 2 роки (на період будівництва) за 
рахунок земель міської забудови.

10.1. Релігійній громаді Української Православної Церкви Київського Патріархату парафії 
Першоверховних апостолів Петра і Павла у Шевченківському районі м. Києва:

10.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
10.1.2. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, реконструкції та експлуатації існуючих 

інженерних мереж та споруд, розміщених у межах земельних ділянок.
10.1.3. Виконувати умови АПЗ Головкиївархітектури та технічні умови відповідних служб щодо 

приєднання об'єкта до інженерних мереж міста.
10.1.4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування та архітектури від 

20.12.2002 N 18-3799, Державного управління екології та природних ресурсів в м. Києві від 24.12.2002 N 
08-8-20/7689, управління ритуальних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 04.02.2003 N 09-082/060.

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

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

11. Затвердити проект відведення земельної ділянки суб'єкту підприємницької діяльності - фізичній 
особі Васильківській Надії Іванівні для експлуатації та обслуговування торговельних павільйонів з літнім 
майданчиком на перетині вулиць Дмитрівської та Дегтярівської у Шевченківському районі м. Києва.

Передати суб'єкту підприємницької діяльності - фізичній особі Васильківській Надії Іванівні, за умови 
виконання п. 11.1 цього рішення, в короткострокову оренду на 5 років земельну ділянку площею 0,05 га, в 
межах червоних ліній, для експлуатації та обслуговування торговельних павільйонів з літнім майданчиком 
на перетині вулиць Дмитрівської та Дегтярівської у Шевченківському районі м. Києва за рахунок земель 
міської забудови.

11.1. Суб'єкту підприємницької діяльності - фізичній особі Васильківській Надії Іванівні:
11.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
11.1.2. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
11.1.3. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про 

пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури 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. 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.

11.1.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування та архітектури від 
30.10.2002 N 18-3333 та Державного управління екології та природних ресурсів в м. Києві від 27.11.2002 N 
08-8-20/7041.

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 товариству з обмеженою відповідальністю 
"ЕТРЕКС" для будівництва, експлуатації та обслуговування готелю на Володимирському узвозі, 6 у 
Подільському районі м. Києва.

Передати товариству з обмеженою відповідальністю "ЕТРЕКС", за умови виконання п. 12.1 цього 
рішення, в довгострокову оренду на 25 років земельну ділянку загальною площею 0,45 га для будівництва, 
експлуатації та обслуговування готелю на Володимирському узвозі, 6 у Подільському районі м. Києва, в 
тому числі:

- площею 0,40 га - за рахунок земель, відведених відповідно до пункту 4 рішення Київської міської ради 



від 26.09.2002 N 18/178 "Про оформлення права користування земельними ділянками" та право 
користування якими посвідчено договором оренди земельної ділянки від 24.12.2002 N 85-6-00031;

- площею 0,05 га - за рахунок земель міської забудови.
Визнати таким, що втратив чинність, пункт 4 рішення Київської міської ради від 26.09.2002 N 18/178 

"Про оформлення права користування земельними ділянками", а також розірвати за згодою сторін договір 
оренди земельної ділянки від 24.12.2002 N 85-6-00031 (лист-згода від 02.04.2003 N 25).

12.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "ЕТРЕКС":
12.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
12.1.2. Виконувати умови АПЗ Головкиївархітектури та технічні умови відповідних служб щодо 

приєднання об'єкта до інженерних мереж міста.
12.1.3. 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.

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

12.1.5. Питання відшкодування відновлюючої вартості зелених насаджень (акти обстеження зелених 
насаджень від 20.05.2003 N 46 та від 21.05.2003 N 61) та інші майново-правові питання вирішувати в 
установленому порядку.

12.1.6. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про 
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури м. Києва".

12.1.7. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування та архітектури від 
08.05.2003 N 19-1506, головного державного санітарного лікаря м. Києва від 22.05.2003 N 3560, 
Державного управління екології та природних ресурсів в м. Києві від 06.06.2003 N 08-8-20/3135 та N 10-10-
12/3800.

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 товариству з обмеженою відповідальністю 
"ЛУК'ЯНІВСЬКЕ" для експлуатації та обслуговування магазину-гастроному на вул. Мельникова, 1 у 
Шевченківському районі м. Києва.

Передати товариству з обмеженою відповідальністю "ЛУК'ЯНІВСЬКЕ", за умови виконання п. 13.1 цього
рішення, у короткострокову оренду на 5 років земельну ділянку площею 0,03 га, в межах червоних ліній, 
для експлуатації та обслуговування магазину-гастроному на вул. Мельникова, 1 у Шевченківському районі 
м. Києва за рахунок земель міської забудови.

13.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "ЛУК'ЯНІВСЬКЕ":
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 виконавчого органу 

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

13.1.3. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
13.1.4. Виконати вимоги, викладені в листі управління охорони пам'яток історії, культури та історичного 

середовища від 21.11.2002 N 4438.
13.1.5. Земельну ділянку використовувати з обмеженнями відповідно до вимог містобудівного 

законодавства.
13.1.6. При необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва питання оформлення 

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

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

13.1.8. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про 
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури м. Києва".

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 земельної ділянки суб'єкту підприємницької діяльності - фізичній 
особі Буряк Валентині Василівні для експлуатації та обслуговування збірно-розбірного павільйону на вул. 
Фрунзе, 64 у Подільському районі м. Києва.

Передати суб'єкту підприємницької діяльності - фізичній особі Буряк Валентині Василівні, за умови 



виконання п. 14.1 цього рішення, в короткострокову оренду на 5 років земельну ділянку площею 0,06 га, в 
межах червоних ліній (без права капітальної забудови), для експлуатації та обслуговування збірно-
розбірного павільйону на вул. Фрунзе, 64 у Подільському районі м. Києва за рахунок земель міської 
забудови.

14.1. Суб'єкту підприємницької діяльності - фізичній особі Буряк Валентині Василівні:
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 виконавчого органу 

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

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

14.1.4. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про 
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури м. Києва".

14.1.5. Майново-правові питання вирішувані в установленому порядку.
14.1.6. Земельну ділянку використовувати з обмеженнями відповідно до вимог містобудівного 

законодавства.
14.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено

відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
15. Припинити Головному управлінню культури і мистецтв виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) право користування частинами земельних ділянок, відведених 
відповідно до рішень виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 13.06.67 N 953 
"Про відвод земельної ділянки управлінню культури міськвиконкому під будівництво атракціонів з 
катальною горою в Гідропарку Дарницького району", - площею 0,01 га та від 18.11.74 N 1398/9 "Про 
відведення земельної ділянки управлінню культури міськвиконкому під будівництво лижної бази на 
території Гідропарку та дозвіл на будівництво літньої естради-кінотеатру на відведеній території в 
Гідропарку в Дарницькому районі", - площею 0,09 га (лист-згода від 16.05.2003 N 01-07/1907) та віднести 
зазначені земельні ділянки до земель запасу рекреаційного призначення.

Затвердити проект відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю "АВТО-
ЧОК" для будівництва, експлуатації та обслуговування розважальних атракціонів на острові Гідропарк у 
Дніпровському районі м. Києва.

Передати товариству з обмеженою відповідальністю "АВТО-ЧОК", за умови виконання п. 15.1 цього 
рішення, в довгострокову оренду на 10 років земельну ділянку загальною площею 1,58 га для будівництва, 
експлуатації та обслуговування розважальних атракціонів на острові Гідропарк, в тому числі:

- площею 0,10 га - за рахунок земель запасу рекреаційного призначення;
- площею 1,48 га - за рахунок земель міської забудови.
15.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "АВТО-ЧОК":
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 виконавчого органу 

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

15.1.3. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування та архітектури від 
21.03.2003 N 18-710, головного державного санітарного лікаря м. Києва від 24.02.2003 N 1126, Державного 
управління екології та природних ресурсів в м. Києві від 15.04.2003 N 08-8-20/2083 та управління охорони 
пам'яток історії, культури та історичного середовища від 18.02.2003 N 661.,

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

15.1.5. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про 
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури м. Києва".

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

16. Затвердити проект відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю "ЛД" 
для будівництва, експлуатації та обслуговування прибудови до кафе-бару на вул. Саксаганського, 147/5 у 
Шевченківському районі м. Києва.

Передати товариству з обмеженою відповідальністю "ЛД", за умови виконання п. 16.1 цього рішення, у 
довгострокову оренду на 25 років земельну ділянку площею 0,01 га для будівництва, експлуатації та 
обслуговування прибудови до кафе-бару на вул. Саксаганського, 147/5 у Шевченківському районі м. Києва 



за рахунок земель міської забудови.
16.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "ЛД":
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 виконавчого органу 

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

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

06.02.2003 N 18-291, управління охорони пам'яток історії, культури та історичного середовища від 
14.03.2003 N 1224.

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

16.1.6. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про 
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури м. Києва".

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

17. Затвердити проект відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню 
житлового господарства Дніпровського району м. Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування 
виробничої бази підприємства на вул. Карбишева, 5 у Дніпровському районі м. Києва.

Вилучити з користування Головного управління освіти виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) (правонаступника міського відділу народної освіти) частину 
земельної ділянки, відведеної відповідно до рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів
трудящих від 22.09.59 N 1517 "Про відвод земельних ділянок міському відділу народної освіти під 
будівництво шкіл-інтернатів", площею 0,56 га (лист-згода від 13.04.98 N 134/05-03).

Надати комунальному підприємству по утриманню житлового господарства Дніпровського району м. 
Києва, за умови виконання п. 17.1 цього рішення, в постійне користування земельну ділянку площею 0,56 
га, для будівництва, експлуатації та обслуговування виробничої бази підприємства на вул. Карбишева, 5 у 
Дніпровському районі м. Києва за рахунок земель, вилучених відповідно до п. 17 цього рішення.

17.1. Комунальному підприємству по утриманню житлового господарства Дніпровського району м. 
Києва:

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 виконавчого органу 

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

17.1.3. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
17.1.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 

інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
17.1.5. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про 

пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури м. Києва".

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 закритому акціонерному товариству 
"МОЛОДІЖНО-ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС "ОБОЛОНЬЖИТЛОБУД" для будівництва житлового будинку на 
просп. Оболонському, 36-д в Оболонському районі м. Києва.

Передати закритому акціонерному товариству "МОЛОДІЖНО-ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС 
"ОБОЛОНЬЖИТЛОБУД", за умови виконання п. 18.1 цього рішення, в короткострокову оренду на 3 роки 
земельну ділянку площею 0,40 га для будівництва житлового будинку на просп. Оболонському, 36-д в 
Оболонському районі м. Києва за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови.

18.1. Закритому акціонерному товариству "МОЛОДІЖНО-ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС 
"ОБОЛОНЬЖИТЛОБУД":

18.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
18.1.2. Виконувати умови АПЗ Головкиївархітектури та технічні умови відповідних служб щодо 

приєднання об'єкта до інженерних мереж міста.
18.1.3. 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.



18.1.4. Питання відшкодування відновлюючої вартості зелених насаджень (акт обстеження зелених 
насаджень від 03.04.2003 N 50) та інші майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.

18.1.5. Передати Головному управлінню житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) 5 % загальної площі будинку (крім службової), а по 
земельних ділянках у центральній частині міста Києва, яка визначається Генеральним планом розвитку 
міста, - 10 % загальної площі будинку (крім службової) на підставі п. 50 рішення Київської міської ради від 
28.12.2002 N 232/392 "Про бюджет міста Києва на 2003 рік".

18.1.6. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про 
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури м. Києва".

18.1.7. Перерахувати місту кошти через Головне управління економіки та розвитку міста виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) як компенсацію витрат за 
інженерну підготовку та гідронамив території.

18.1.8. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування та архітектури від 
04.02.2003 N 18-235, головного державного санітарного лікаря м. Києва від 13.03.2003 N 1522 та 
Державного управління екології та природних ресурсів в м. Києві від 20.05.2003 N 08-8-20/1973.

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

19. Затвердити проект відведення земельної ділянки закритому акціонерному товариству 
"Гіпроцивільпромбуд" та акціонерному комерційному банку "Мрія" для експлуатації та обслуговування 
адміністративних, виробничих та допоміжних будівель на вул. Гоголівській, 22 - 24 у Шевченківському 
районі м. Києва.

Передати закритому акціонерному товариству "Гіпроцивільпромбуд" та акціонерному комерційному 
банку "Мрія", за умови виконання п. 19.1 цього рішення, у спільну довгострокову оренду на 25 років 
земельну ділянку площею 0,71 га для експлуатації та обслуговування адміністративних, виробничих і 
допоміжних будівель на вул. Гоголівській, 22 - 24 у Шевченківському районі м. Києва у зв'язку з переходом 
права власності на майно (свідоцтво про власність від 26.09.94 N 106, перелік будівель та споруд, що 
передаються у власність, договір купівлі-продажу від 14.01.2000) за рахунок земель, відведених відповідно
до рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 16.03.70 N 526/1 "Про 
відвод земельної ділянки інституту "Діпроцивільпромбуд" по вул. Гоголівській, N 20, 22, 24 для прибудови 
виробничого корпусу до існуючого корпусу інституту" та рішення виконавчого комітету Київської міської 
Ради народних депутатів від 24.09.84 N 838/1 "Про відведення додаткової земельної ділянки Державному 
проектному інституту "Діпроцивільпромбуд" для здійснення прибудови до корпусу інституту по вул. 
Гоголівській в Шевченківському районі" (площею 0,41 га) та за рахунок земель міської забудови (площею 
0,30 га).

Визнати такими, що втратили чинність, рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів 
трудящих від 16.03.70 N 526/1 "Про відвод земельної ділянки інституту "Діпроцивільпромбуд" по вул. 
Гоголівській, N 20, 22, 24 для прибудови виробничого корпусу до існуючого корпусу інституту" та рішення 
виконавчого комітету Київської міської Ради народних депутатів від 24.09.84 N 838/1 "Про відведення 
додаткової земельної ділянки Державному проектному інституту "Діпроцивільпромбуд" для здійснення 
прибудови до корпусу інституту по вул. Гоголівській в Шевченківському районі".

19.1. Закритому акціонерному товариству "Гіпроцивільпромбуд" та акціонерному комерційному банку 
"Мрія":

19.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
19.1.2. Виконувати умови АПЗ Головкиївархітектури та технічні умови відповідних служб щодо 

приєднання об'єкта до інженерних мереж міста.
19.1.3. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документи, що посвідчують право 
користування земельною ділянкою.

19.1.4. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
19.1.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 

інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
19.1.6. При необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва питання оформлення 

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

19.1.7. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про 
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури м. Києва".



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

20. Затвердити проект відведення земельних ділянок дочірньому підприємству "Антира-Київ" для 
будівництва, експлуатації та обслуговування автозаправного комплексу на перетині проспекту Героїв 
Сталінграда та Московського проспекту у Оболонському районі м. Києва.

Передати дочірньому підприємству "Антира-Київ", за умови виконання п. 20.1 цього рішення, земельні 
ділянки загальною площею 0,24 га для будівництва, експлуатації та обслуговування автозаправного 
комплексу на перетині проспекту Героїв Сталінграда та Московського проспекту у Оболонському районі м. 
Києва за рахунок земель міської забудови, в тому числі:

- площею 0,16 га (ділянка N 1) - у короткострокову оренду на 1 рік для будівництва, експлуатації та 
обслуговування автозаправного комплексу;

- площею 0,04 га, в межах червоних ліній, - у короткострокову оренду на 5 років для влаштування 
під'їздів, зокрема: ділянка N 2 - площею 0,02 га, ділянка N 3 - площею 0,01 га, ділянка N 4 - площею 0,01 
га;

- площею 0,04 га - у короткострокову оренду на 5 місяців на період будівництва, зокрема: ділянка N 5 
площею 0,01 га (в т. ч. в межах червоних ліній площею 0,007 га), ділянка N 6 - площею 0,02 га, ділянка N 7 
- площею 0,003 га, в межах червоних ліній, ділянка N 8 - площею 0,01 га, в межах червоних ліній.

20.1. Дочірньому підприємству "Антира-Київ".
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 виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документи, що посвідчують право 
користування земельними ділянками.

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

20.1.4. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про 
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури м. Києва".

20.1.5. Питання відшкодування відновлюючої вартості зелених насаджень (акт обстеження зелених 
насаджень від 14.02.2003 N 23) та інші майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.

20.1.6. Земельні ділянки у межах червоних ліній використовувати з обмеженнями відповідно до вимог 
містобудівного законодавства.

20.1.7. Після закінчення строку користування земельні ділянки, надані на період будівництва, повернути
у стані, придатному для подальшого використання.

20.1.8. Виконати вимоги, викладені у листах Головного управління містобудування та архітектури від 
18.12.2002 N 18-3779, головного і державного санітарного лікаря м. Києва від 20.01.2003 N 271, управління
охорони пам'яток історії, культури та історичного середовища від 08.02.2003 N 507.

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

21. Затвердити проект відведення земельної ділянки Київській міській організації Товариства сприяння 
обороні України для експлуатації і обслуговування адміністративно-учбових будівель та споруд у пров. 
Моторному, 3 у Голосіївському районі м. Києва.

Передати Київській міській організації Товариства сприяння обороні України, за умови виконання п. 21.1 
цього рішення, в довгострокову оренду на 15 років земельну ділянку площею 0,43 га для експлуатації і 
обслуговування адміністративно-учбових будівель та споруд у пров. Моторному, 3 у Голосіївському районі 
м. Києва за рахунок частини земель, відведених відповідно до рішення виконавчого комітету Київської 
міської Ради депутатів трудящих від 06,07.65 N 1132 "Про відвод земельної ділянки Московському 
районному комітету Добровільного товариства сприяння армії авіації і флоту СРСР під будівництво 
стрілкового тиру" (площею 0,18 га) та за рахунок земель міської забудови (площею 0,25 га), у зв'язку з 
передачею на баланс будівель та споруд (наказ комітету Київської міської організації ТСО України від 
21.01.99 N 06, акт приймання-передачі від 25.12.99).

21.1. Київській міській організації Товариства сприяння обороні України:
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 виконавчого органу 

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

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

21.1.4. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.



21.1.5. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про 
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури м. Києва".

21.1.6. Виконати вимоги, викладені у листі Головного управління містобудування та архітектури від 
20.02.2003 N 18-501.

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

22. Затвердити проект відведення земельної ділянки закритому акціонерному товариству "Київський 
завод шампанських вин "Столичний" для експлуатації та обслуговування комплексу будівель і споруд на 
вул. Сирецькій, 27 у Подільському районі м. Києва.

Передати закритому акціонерному товариству "Київський завод шампанських вин "Столичний", за умови
виконання п. 22.1 цього рішення, в короткострокову оренду до 31.12.2005 року (період чинності договору 
оренди майна) земельну ділянку площею 7,03 га для експлуатації та обслуговування комплексу будівель і 
споруд на вул. Сирецькій, 27 у Подільському районі м. Києва за рахунок земель міської забудови.

Визнати таким, що втратив чинність, п. 6 рішення Київської міської ради від 12.10.2000 N 30/1007 "Про 
оформлення права користування земельними ділянками".

22.1. Закритому акціонерному товариству "Київський завод шампанських вин "Столичний":
22.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
22.1.2. 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.

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

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

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

11.04.2002 N 18-21013, Державного управління екології та природних ресурсів в м. Києві від 02.09.2002 N 
08-8-14/4524.

22.1.7. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про 
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури м. Києва".

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

23. Затвердити проект відведення земельних ділянок товариству з обмеженою відповідальністю "Десна-
В" для будівництва, експлуатації та обслуговування автозаправного комплексу на просп. Генерала 
Ватутіна у Дніпровському районі м. Києва.

Передати товариству з обмеженою відповідальністю "Десна-В", за умови виконання п. 23.1 цього 
рішення, земельні ділянки загальною площею 0,23 га (у тому числі площею 0,12 га в межах червоних ліній)
на просп. Генерала Ватутіна у Дніпровському районі м. Києва за рахунок земель запасу промисловості, 
транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, з них:

- ділянку N 1 площею 0,08 га - у короткострокову оренду на 1 рік для будівництва, експлуатації та 
обслуговування автозаправного комплексу;

- ділянку N 2 площею 0,03 га - у короткострокову оренду на 1 рік (період будівництва) для влаштування 
будівельного майданчика;

- ділянку N 3 площею 0,12 га - у короткострокову оренду на 5 років, в межах червоних ліній, для 
будівництва, експлуатації та обслуговування автозаправного комплексу.

23.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Десна-В":
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 виконавчого органу 

Київської міської ради (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. Земельну ділянку в межах червоних ліній використовувати з обмеженнями відповідно до вимог 
містобудівного законодавства.

23.1.5. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про 



пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури м. Києва".

23.1.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування та архітектури від 
23.05.2003 N 19-47, Головного управління охорони культурної спадщини та реставраційно-
відновлювальних робіт від 28.05.2003 N 2540.

23.1.7. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
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 земельних ділянок товариству з обмеженою відповідальністю "ЯВІР-

95" для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельного комплексу на вул. Маршала 
Тимошенка, 12-а у Оболонському районі м. Києва.

Передати товариству з обмеженою відповідальністю "ЯВІР-95", за умови виконання п. 24.1 цього 
рішення, земельні ділянки загальною площею 0,16 га для будівництва, експлуатації та обслуговування 
торговельного комплексу на вул. Маршала Тимошенка, 12-а у Оболонському районі м. Києва за рахунок 
земель запасу житлової та громадської забудови, в тому числі:

- ділянки NN 1, 2, 3 загальною площею 0,13 га (в межах червоних ліній) - в короткострокову оренду на 5 
років;

- ділянку N 4 площею 0,03 га - в довгострокову оренду на 25 років.
(договір оренди земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельного 

комплексу від 03.09.2004 р. N 78-6-00209, укладений між Київською міською радою та товариством з 
обмеженою відповідальністю "ЯВІР-95" на підставі цього пункту, поновлено з 04.09.2009 р. на 5 років згідно
з рішення Київської міської ради від 14.07.2011 р. N 772/6159)

24.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "ЯВІР-95":
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 виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документи, що посвідчують право 
користування земельними ділянками.

24.1.3. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
24.1.4. Виконати вимоги, викладені в листах головного державного санітарного лікаря м. Києва від 

11.12.2002 N 6769, Державного управління екології та природних ресурсів в м. Києві від 27.01.2003 N 08-8-
20/275.

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

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

24.1.7. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про 
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури м. Києва".

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

25. Затвердити проект відведення земельної ділянки закритому акціонерному товариству "Інститут 
хлібопродуктів" для експлуатації та обслуговування офісу для науково-дослідних та виробничих цілей на 
вул. Верхній Вал, 72 у Подільському районі м. Києва.

Передати закритому акціонерному товариству "Інститут хлібопродуктів", за умови виконання п. 25.1 
цього рішення, у довгострокову оренду на 25 років земельну ділянку загальною площею 0,66 га для 
експлуатації та обслуговування офісу для науково-дослідних та виробничих цілей на вул. Верхній Вал, 72 у
Подільському районі м. Києва у зв'язку з переходом права власності на нежитлову будівлю (рішення 
господарського суду від 16.08.2002 N 2/244, акт приймання-передачі від 15.04.2002), в тому числі:

- площею 0,42 га - за рахунок частини земель, відведених відповідно до рішення виконавчого комітету 
Київської міської Ради депутатів трудящих від 05.05.49 N 800 "Об уточнении площади отвода территории 
Киевскому Тресту "ГЛАВМУКА" под строительство зернового элеватора";

- площею 0,24 га - за рахунок земель міської забудови.
25.1. Закритому акціонерному товариству "Інститут хлібопродуктів":
25.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
25.1.2. 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.



25.1.3. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
25.1.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 

інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
25.1.5. При необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва питання оформлення 

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

25.1.6. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про 
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури м. Києва".

25.1.7. Виконати вимоги, викладені у листах Головного управління містобудування та архітектури від 
06.02.2003 N 18-292, Державного управління екології та природних ресурсів в м. Києві від 29.12.2002 N 08-
8-20/6963.

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 земельної ділянки Українському науково-дослідному і 
конструкторсько-технологічному інституту побутового обслуговування для експлуатації та обслуговування 
адміністративного будинку на вул. Воровського, 22 у Шевченківському районі м. Києва.

Надати Українському науково-дослідному і конструкторсько-технологічному інституту побутового 
обслуговування, за умови виконання п. 26.1 цього рішення, в постійне користування земельну ділянку 
площею 0,51 га для експлуатації та обслуговування адміністративного будинку на вул. Воровського, 22 у 
Шевченківському районі м. Києва за рахунок земель міської забудови у зв'язку з передачею будівель на 
праві повного господарського відання (розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.01.98 N 17-р, акт 
приймання-передачі основних засобів від 20.02.98 N 1).

26.1. Українському науково-дослідному і конструкторсько-технологічному інституту побутового 
обслуговування:

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 виконавчого органу 

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

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

26.1.4. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про 
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури м. Києва".

26.1.5. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
26.1.6. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 

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

05.07.2000 N 07-5319 та управління охорони пам'яток історії, культури та історичного середовища від 
26.09.02 N 3661.

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

27. Пункт 27 втратив чинність
(згідно з рішенням Київської міської

 ради від 12.07.2007 р. N 1085/1746)
28. Затвердити проект відведення земельних ділянок товариству з обмеженою відповідальністю 

"АСКЕНТ-НАФТА" для завершення будівництва, подальшої експлуатації та обслуговування плодоовочевої 
бази на вул. Каховській, 64 у Дніпровському районі м. Києва.

Передати товариству з обмеженою відповідальністю "АСКЕНТ-НАФТА", за умови виконання п. 28.1 
цього рішення, в довгострокову оренду на 10 років земельні ділянки загальною площею 0,69 га для 
завершення будівництва, подальшої експлуатації та обслуговування плодоовочевої бази на вул. 
Каховській, 64 у Дніпровському районі м. Києва за рахунок частини земель, відведених відповідно до 
рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 19.07.71 N 1194 "Про 
закріплення за Дніпровським оптово-роздрібним комбінатом земельної ділянки плодоовочевої бази по вул. 
Каховській, 64 - 66 в Дніпровському районі та дозвіл на II реконструкцію", в тому числі:

- ділянку N 1 площею 0,67 га;
- ділянку N 2 площею 0,02 га.



28.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "АСКЕНТ-НАФТА":
28.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
28.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документи, що посвідчують право 
користування земельними ділянками.

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

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

28.1.5. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
28.1.6. Виконати вимоги, викладені в листі Головного управління містобудування та архітектури від 

21.05.2002 N 18-2326.
28.1.7. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про 

пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури м. Києва".

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

29. Затвердити проект відведення земельної ділянки відкритому акціонерному товариству 
"Київсільелектро" для експлуатації та обслуговування будівлі пуско-налагоджувальної дільниці на просп. 
Перемоги, 59-а у Солом'янському районі м. Києва.

Передати відкритому акціонерному товариству "Київсільелектро", за умови виконання п. 29.1 цього 
рішення, в довгострокову оренду на 25 років земельну ділянку площею 0,18 га для експлуатації та 
обслуговування будівлі пуско-налагоджувальної дільниці на просп. Перемоги, 59-а у Солом'янському 
районі м. Києва за рахунок земель міської забудови.

29.1. Відкритому акціонерному товариству "Київсільелектро":
29.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
29.1.2. 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.

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

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

29.1.5. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
29.1.6. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про 

пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури м. Києва".

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

30. Затвердити проект відведення земельної ділянки закритому акціонерному товариству "Глобал-
Маркет" для реконструкції будівель і споруд, подальшої експлуатації та обслуговування торговельного 
центру з закладами громадського харчування на вул. Інженерній, 1 у Голосіївському районі м. Києва.

Передати закритому акціонерному товариству "Глобал-Маркет", за умови виконання п. 30.1 цього 
рішення, в довгострокову оренду на 25 років земельну ділянку площею 2,09 га для реконструкції будівель і 
споруд, подальшої експлуатації та обслуговування торговельного центру з закладами громадського 
харчування на вул. Інженерній, 1 у Голосіївському районі м. Києва за рахунок частини земель, відведених 
відповідно до рішень виконавчого комітету Київської міської Ради народних депутатів від 15.10.79 N 1355/1
"Про дозвіл Головкиївміськбуду на реконструкцію деревообробного комбінату N 5 тресту "Буддеталь" та від
18.03.80 N 334/19 "Про надання в користування деревообробному комбінату N 5 тресту "Буддеталь" 
Головкиївміськбуду земельної ділянки з існуючими спорудами ДОК"у".

30.1. Закритому акціонерному товариству "Глобал-Маркет":
30.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
30.1.2. 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.

30.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації іcнуючих 



інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
30.1.4. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
30.1.5. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про 

пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури м. Києва".

30.1.6. Виконати вимоги, викладені в листі Головного управління містобудування та архітектури від 
29.01.2003 N 18-167.

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

31. Пункт 31 відмінено 
(згідно з рішенням Київської

 міської ради від 02.04.2009 р. N 272/1328)
32. Затвердити проект відведення земельної ділянки релігійній громаді Української Православної 

Церкви парафії на честь ікони Матері Божої "Всецариця" у Деснянському районі м. Києва для будівництва, 
експлуатації та обслуговування храму на перетині просп. Володимира Маяковського та вул. Милославської
у Деснянському районі м. Києва.

Передати релігійній громаді Української Православної Церкви на честь ікони Матері Божої "Всецариця" 
у Деснянському районі м. Києва, за умови виконання п. 32.1 цього рішення, в довгострокову оренду на 25 
років земельну ділянку площею 0,5 га для будівництва, експлуатації та обслуговування храму на перетині 
просп. Володимира Маяковського та вул. Милославської у Деснянському районі м. Києва за рахунок 
земель запасу житлової та громадської забудови.

32.1. Релігійній громаді Української Православної Церкви парафії на честь ікони Матері Божої 
"Всецариця" у Деснянському районі м. Києва:

32.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
32.1.2. 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.

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

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

03.12.2002 N 18-3569 та Державного управління екології та природних ресурсів в м. Києві від 12.12.2002 N 
08-8-20/7520.

32.1.6. Перерахувати місту кошти через Головне управління економіки та розвитку міста виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) як компенсацію витрат за 
інженерну підготовку та гідронамив території.

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

33. Пункт 33 втратив чинність
(згідно з рішенням Київської

 міської ради від 24.05.2012 р. N 643/7980)
34. Затвердити проект відведення земельної ділянки малому приватному підприємству "Турбота" для 

будівництва, експлуатації та обслуговування ринку для торгівлі овочевою, молочною та м'ясною 
продукцією на вул. Академіка Туполєва, 13 у Святошинському районі м. Києва.

Передати малому приватному підприємству "Турбота", за умови виконання п. 34.1 цього рішення, у 
довгострокову оренду на 25 років земельну ділянку площею 0,23 га для будівництва, експлуатації та 
обслуговування ринку для торгівлі овочевою, молочною та м'ясною продукцією на вул. Академіка 
Туполєва, 13 у Святошинському районі м. Києва за рахунок земель міської забудови.

34.1. Малому приватному підприємству "Турбота":
34.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
34.1.2. 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.

34.1.3. Питання знесення зелених насаджень (акт обстеження зелених насаджень від 29.08.2002 N 171) 
та інші майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.

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

34.1.5. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про 



пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури м. Києва".

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

35. Затвердити проект відведення земельних ділянок Київському університету економіки і технологій 
транспорту для реконструкції з розширенням колишньої споруди дитячого дошкільного закладу під 
навчальний корпус факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації інституту і для будівництва 
господарських будівель на вул. Новопольовій, 95 у Солом'янському районі м. Києва.

Надати Київському університету економіки і технологій транспорту, за умови виконання п. 35.1 цього 
рішення, у постійне користування земельну ділянку площею 0,91 га для реконструкції з розширенням 
колишньої споруди дитячого дошкільного закладу під навчальний корпус факультету перепідготовки та 
підвищення кваліфікації інституту і для будівництва господарських будівель на вул. Новопольовій, 95 у 
Солом'янському районі м. Києва у зв'язку з передачею дитячого дошкільного закладу на баланс 
університету (наказ Міністерства транспорту України від 11.09.96 N 292, акт приймання-передачі від 
09.10.96 N 1), у тому числі:

- площею 0,42 га - за рахунок земель, відведених відповідно до рішення виконавчого комітету Київської 
міської Ради депутатів трудящих від 03.09.57 N 1457 "Про відвод земельної ділянки Лікувально-санітарній 
службі Управління П.3.3. під будівництво дитячих ясел на 66 дітей";

- площею 0,49 га - за рахунок земель міської забудови.
Передати Київському університету економіки і технологій транспорту, за умови виконання п. 35.1 цього 

рішення, у короткострокову оренду на 5 років земельну ділянку площею 0,11 га, в межах червоних ліній, 
для реконструкції з розширенням колишньої споруди дитячого дошкільного закладу під навчальний корпус 
факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації інституту і для будівництва господарських будівель 
на вул. Новопольовій, 95 у Солом'янському районі м. Києва за рахунок земель міської забудови.

Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів 
трудящих від 03.09.57 N 1457 "Про відвод земельної ділянки Лікувально-санітарній службі Управління 
П.3.3. під будівництво дитячих ясел на 66 дітей".

(цільове призначення земельної ділянки площею 0,9223 га на вул. Новопольовій, 95 у Солом'янському 
районі м. Києва, наданої в постійне користування Київському університету економіки і технологій 
транспорту на підставі цього пункту, змінено та дозволено її використання для будівництва, 
обслуговування та експлуатації студентського гуртожитку, житлового будинку та господарської будівлі на 
вул. Новопольовій, 95 у Солом'янському районі м. Києва згідно з рішенням Київської міської ради від 
21.05.2009 р. N 487/1543)

35.1. Київському університету економіки і технологій транспорту:
35.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
35.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документи, що посвідчують право 
користування земельними ділянками.

35.1.3. Питання відшкодування відновлюючої вартості зелених насаджень (акт обстеження зелених 
насаджень від 19.06.2002 N 288) та інші майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.

35.1.4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування та архітектури від 
24.01.2003 N 18-141, Державного управління екології та природних ресурсів в м. Києві від 24.10.2002 N 08-
8-13/5989 та від 30.09.2002 N 10-10-12/5261.

35.1.5. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про 
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури м. Києва".

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

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

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

36. Затвердити проект відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю 
"ГОРИЦВІТ" для будівництва, експлуатації та обслуговування відкритого майданчика для відстою 
автотранспорту, що прибуває на ремонт, на бульв. Перова, 27-а у Дніпровському районі м. Києва.

Передати товариству з обмеженою відповідальністю "ГОРИЦВІТ", за умови виконання п. 36.1 цього 
рішення, в довгострокову оренду на 10 років, земельну ділянку площею 0,52 га для будівництва, 



експлуатації та обслуговування відкритого майданчика для відстою автотранспорту, що прибуває на 
ремонт, на бульв. Перова, 27-а у Дніпровському районі м. Києва, в тому числі:

- площею 0,50 га - за рахунок земель міської забудови;
- площею 0,02 га - за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови.
36.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "ГОРИЦВІТ":
36.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
36.1.2. 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.

36.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, реконструкції та експлуатації існуючих 
інженерних мереж та споруд, розміщених у межах земельної ділянки.

36.1.4. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
36.1.5. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київської міської ради від 27.02.2003 N 

271/431 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-
транспортної інфраструктури м. Києва".

36.1.6. Перерахувати місту кошти через головне управління економіки та розвитку міста виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) як компенсацію витрат за 
інженерну підготовку та гідронамив території.

36.1.7. Виконати вимоги, викладені в листі Головного управління містобудування та архітектури від 
28.11.2001 N 18-12690.

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

37. Пункт 37 втратив чинність
(згідно з рішенням Київської

 міської ради від 24.05.2012 р. N 643/7980)
Надати управлінню адміністративними будинками Державного управління справами, за умови 

виконання п. 38.1 цього рішення, в постійне користування земельну ділянку площею 0,26 га для 
експлуатації та обслуговування адміністративного будинку і господарської споруди на вул. Шовковичній, 14
у Печерському районі м. Києва за рахунок земель міської забудови у зв'язку з передачею в оперативне 
управління будинків і споруд (розпорядження керівника Державного управління справами від 10.04.2000 N 
16/01-3-6).

38.1. Управлінню адміністративними будинками Державного управління справами:
38.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
38.1.2. 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.

38.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, реконструкції та експлуатації існуючих 
інженерних мереж та споруд, розміщених у межах земельної ділянки.

38.1.4. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про 
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури м. Києва".

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

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

39. Пункт 39 втратив чинність
(згідно з рішенням Київської

 міської ради від 19.07.2005 р. N 828/3403)
40. Пункт 40 втратив чинність

(згідно з рішенням Київської
 міської ради від 24.06.2004 р. N 348/1558)

41. Затвердити проект відведення земельних ділянок кооперативу по будівництву та експлуатації 
індивідуальних гаражів "Деснянський" для експлуатації та обслуговування гаражів на вул. Озерній, 3 та 
вул. Богатирській, 22-а у Оболонському районі м. Києва.

Передати кооперативу по будівництву та експлуатації індивідуальних гаражів "Деснянський", за умови 
виконання п. 41.1 цього рішення, в довгострокову оренду на 25 років земельні ділянки загальною площею 
1,84 га для експлуатації та обслуговування гаражів у Оболонському районі м. Києва, з них:



- ділянку N 1 на вул. Озерній, 3 загальною площею 1,32 га, в тому числі:
- площею 1,28 га - за рахунок земель, відведених відповідно до рішень виконавчого комітету Київської 

міської Ради народних депутатів від 18.09.78 N 1325/4 "Про відведення земельної ділянки виконкому 
Мінської райради народних депутатів під будівництво відкритої кооперативної стоянки автомобілів" та від 
29.01.82 N 127 "Про відведення додаткової земельної ділянки виконкому Мінської райради народних 
депутатів під поширення автокооперативу "Деснянський", площею 0,04 га - за рахунок земель міської 
забудови;

- ділянку N 2 на вул. Озерній, 3 площею 0,21 га - за рахунок земель міської забудови;
- ділянку на вул. Богатирській, 22-а загальною площею 0,31 га, в тому числі:
- площею 0,28 га - за рахунок земель, відведених відповідно до рішення виконавчого комітету Київської 

міської ради народних депутатів від 05.11.79 N 1463/8 "Про відведення додаткової земельної ділянки 
виконкому Мінської райради народних депутатів під поширення території автокооперативу "Славутич" з 
правом тимчасової установки металевих гаражів" (лист-згода від 09.07.2002 N 34), площею 0,03 га - за 
рахунок земель міської забудови.

41.1. Кооперативу по будівництву та експлуатації індивідуальних гаражів "Деснянський":
41.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
41.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документи, що посвідчують право 
користування земельними ділянками.

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

41.1.4. Виконати вимоги, викладені в листах заступника головного державного санітарного лікаря м. 
Києва від 20.12.2000 N 7455 та від 01.12.2000 N 7074, Державного управління екології та природних 
ресурсів в м. Києві від 14.06.2001 N 08-8-13/3084-1 та від 10.12.2001 N 08-8-13/6907.

41.1.5. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про 
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури м. Києва".

41.1.6. Зобов'язати землекористувача відшкодувати територіальній громаді м. Києва вартість об'єкта 
комунальної власності територіальної громади м. Києва, розташованого на вказаній земельній ділянці, 
визначену звітом про оцінку цього об'єкта. Кошти за цей об'єкт направити Головному управлінню економіки
та розвитку міста виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (код
доходів 50110000 по надходженню коштів від відчуження майна та акцій).

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

42. Затвердити проект відведення земельної ділянки приватному підприємству "АФЛЄКС" для 
будівництва, експлуатації та обслуговування збірно-розбірного павільйону для зберігання та торгівлі 
виробами з пластмаси на вул. Вербовій, 9 в Оболонському районі м. Києва.

Передати приватному підприємству "АФЛЄКС", за умови виконання п. 42.1 цього рішення, в 
короткострокову оренду на 5 років земельну ділянку площею 0,08 га, в межах червоних ліній, для 
будівництва, експлуатації та обслуговування збірно-розбірного павільйону для зберігання та торгівлі 
виробами з пластмаси на вул. Вербовій, 9 в Оболонському районі м. Києва за рахунок земель міської 
забудови.

42.1. Приватному підприємству "АФЛЄКС":
42.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
42.1.2. 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.

42.1.3. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування та архітектури від 
01.11.2002 N 18-3363, головного державного санітарного лікаря м. Києва від 15.11.2002 N 6215 та 
Державного управління екології та природних ресурсів в м. Києві від 03.12.2002 N 08-8-20/7170.

42.1.4. Земельну ділянку використовувати з обмеженнями відповідно до вимог містобудівного 
законодавства.

42.1.5. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про 
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури м. Києва".

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

43. Затвердити проект відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю "Ринок 



"Вигурівський" для будівництва, експлуатації та обслуговування міні-ринку на вул. Оноре де Бальзака, 94 у 
Деснянському районі м. Києва.

Передати товариству з обмеженою відповідальністю "Ринок "Вигурівський", за умови виконання п. 43.1 
цього рішення, в довгострокову оренду на 15 років земельну ділянку площею 0,25 га для будівництва, 
експлуатації та обслуговування міні-ринку на вул. Оноре де Бальзака, 94 у Деснянському районі м. Києва 
за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови.

43.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Ринок "Вигурівський":
43.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
43.1.2. 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.

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

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

43.1.5. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
43.1.6. Виконати вимоги, викладені в листах головного державного санітарного лікаря м. Києва від 

08.04.2003 N 2226, Державного управління екології та природних ресурсів в м. Києві від 23.04.2003 N 08-8-
20/2722.

43.1.7. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про 
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури м. Києва".

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

44. Затвердити проект відведення земельної ділянки спільному українсько-естонському підприємству у 
формі товариства з обмеженою відповідальністю "ОПТІМА-ФАРМ, ЛТД" для експлуатації та 
обслуговування будівлі для складських та офісних приміщень на вул. Бориспільській, 9-ж у Дарницькому 
районі м. Києва.

(абзац перший пункту 44 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Київської міської ради від 27.11.2008 р. N 693/693)

Передати спільному українсько-естонському підприємству у формі товариства з обмеженою 
відповідальністю "ОПТІМА-ФАРМ, ЛТД", за умови виконання п. 44.1 цього рішення, у короткострокову 
оренду на 5 років земельну ділянку площею 1,33 га для експлуатації та обслуговування будівлі для 
складських та офісних приміщень на вул. Бориспільській, 9-ж у Дарницькому районі м. Києва у зв'язку з 
переходом права власності на об'єкт незавершеного будівництва (договір купівлі-продажу від 31.05.2001) 
за рахунок частини земель, відведених відповідно до рішень виконавчого комітету Київської міської Ради 
депутатів трудящих від 04.06.46 N 1234 "Про вилучення земельної дільниці з фонду земель Управління 
Комунальними Лісами та додатковий відвод їх Дарницькому Машино-будівельному заводу під поширення 
заводської площадки" та від 10.09.68 N 1519 "Про додатковий відвод земельної ділянки Київському 
радіозаводу в Дарницькому районі".

(абзац другий пункту 44 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Київської міської ради від 27.11.2008 р. N 693/693)

44.1. Спільному українсько-естонському підприємству у формі товариства з обмеженою 
відповідальністю "ОПТІМА-ФАРМ, ЛТД":

44.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
44.1.2. 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.

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

44.1.4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування та архітектури від 
19.02.2003 N 18-463, Державного управління екології та природних ресурсів в м. Києві від 11.03.2002 N 08-
8-13/477.

44.1.5. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про 
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури м. Києва".

44.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено



відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
45. Затвердити проект відведення земельної ділянки суб'єкту підприємницької діяльності - фізичній 

особі Світличному Ігорю Петровичу для будівництва, експлуатації та обслуговування комп'ютерного 
інтернет-центру дозвілля молоді та юнацтва на просп. Науки, 11 - 13 у Голосіївському районі м. Києва.

Вилучити з користування інституту фізики Національної академії наук України частину земельної 
ділянки, відведеної відповідно до рішень виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих 
від 14.09.65 N 1631 "Про відвод земельної ділянки інституту фізики Академії наук УРСР під житлове 
будівництво" та від 20.09.66 N 1883 "Про додатковий відвод земельної ділянки інституту фізики Академії 
наук УРСР під поширення території жилого кварталу", площею 0,075 га (лист-згода від 14.01.2003 N 60/1-
30).

Передати суб'єкту підприємницької діяльності - фізичній особі Світличному Ігорю Петровичу, за умови 
виконання п. 45.1 цього рішення, в довгострокову оренду на 25 років земельну ділянку площею 0,075 га 
для будівництва, експлуатації та обслуговування комп'ютерного інтернет-центру дозвілля молоді та 
юнацтва на просп. Науки, 11 - 13 у Голосіївському районі м. Києва, за рахунок земель, вилучених 
відповідно до п. 45 цього рішення.

45.1. Суб'єкту підприємницької діяльності - фізичній особі Світличному Ігорю Петровичу:
45.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
45.1.2. 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.

45.1.3. Питання відшкодування відновлюючої вартості зелених насаджень (акт обстеження зелених 
насаджень від 04.02.2002 N 448) та інші майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.

45.1.4. Виконати вимоги, викладені в листі Головного управління містобудування та архітектури від 
14.02.2003 N 18-426.

45.1.5. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про 
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури м. Києва".

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

46. Пункт 46 втратив чинність
(згідно з рішенням Київської

 міської ради від 31.10.2006 р. N 179/236)
47. Пункт 47 втратив чинність

(згідно з рішенням Київської
 міської ради від 23.12.2010 р. N 430/5242)

 
Київський міський голова О. Омельченко 
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