
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 05.12.2017 р. N 1552

Київ

Про надання УПРАВЛІННЮ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В М. КИЄВІ у
постійне користування земельної ділянки для експлуатації та

обслуговування адміністративного будинку на вул.
Саксаганського, 4 у Печерському районі м. Києва

Відповідно до статей 17, 84, 92, 120, 122, 123, 141 Земельного кодексу України, Закону України "Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності", статей 13, 21 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", розглянувши звернення 
УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ В М. КИЄВІ від 24 жовтня 2016 року N 2274/43/29/5/01-2016, від 26 грудня 
2016 року N 2841/43/29/5/01-2016 та враховуючи, що земельна ділянка зареєстрована в Державному 
земельному кадастрі (витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 14 квітня 2017 
року N НВ-8000522282017), право державної власності на неї зареєстровано в Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно (інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та 
Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон 
відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна від 20 жовтня 2017 року N 
100897167):

1. Припинити Управлінню Державної служби охорони при ГУ МВС України в м. Києві право постійного 
користування земельною ділянкою площею 0,0912 га (кадастровий номер 8000000000:76:067:0015) на вул.
Саксаганського, 4 у Печерському районі м. Києва, наданою для експлуатації та обслуговування 
адміністративного будинку на підставі пункту 34 рішення Київської міської ради від 12 лютого 2004 року N 
59/1269 "Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення права користування землею", право 
користування якою посвідчено державним актом на право постійного користування земельною ділянкою, 
зареєстрованим в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право 
постійного користування землею, договорів оренди землі 29 вересня 2004 року за N 02-9-00007, у зв'язку з
передачею на баланс УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В М. КИЄВІ нерухомого державного майна (наказ 
Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції України від 31 березня 2016 року N 232/374 
"Про передачу нерухомого майна", наказ Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції 
України від 01 червня 2016 року N 451/459 "Про затвердження актів приймання-передачі майна, прав та 
обов'язків") та віднести зазначену земельну ділянку до земель запасу промисловості, транспорту, зв'язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення.

2. Надати УПРАВЛІННЮ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В М. КИЄВІ (ідентифікаційний код 40109147), за умови 
виконання пункту 3 цього розпорядження, у постійне користування земельну ділянку площею 0,0912 га 
(кадастровий номер 8000000000:76:067:0015) на вул. Саксаганського, 4 у Печерському районі м. Києва 
для експлуатації та обслуговування адміністративного будинку із земель державної власності за рахунок 
земель запасу промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення (категорія 
земель землі запасу промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, код 
КВЦПЗ 15.02), у зв'язку з передачею на баланс нерухомого державного майна (наказ Міністерства 
внутрішніх справ України та Національної поліції України від 31 березня 2016 року N 232/374 "Про 
передачу нерухомого майна", наказ Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції України 
від 01 червня 2016 року N 451/459 "Про затвердження актів приймання-передачі майна, прав та 
обов'язків", наказ Національної поліції України від 31 січня 2017 року N 85 "Про закріплення нерухомого 
майна за Управлінням поліції охорони в м. Києві", наказ Національної поліції України від 09 серпня 2017 
року N 834 "Про внесення змін до наказу Національної поліції України від 03.01.2017 року N 85", витяг з 



Єдиного реєстру об'єктів державної власності щодо державного майна до листа Фонду державного майна 
України від 26 липня 2017 року N 10-15-14591) (справа А-23054).

3. УПРАВЛІННЮ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В М. КИЄВІ:
3.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до статті 96 Земельного кодексу України.
3.2. Питання майнових відносин вирішувати в установленому порядку.
3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних 

мереж та споруд, розташованих в межах земельної ділянки.
3.4. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва, питання оформлення 

дозвільної та проектної документації вирішувати в порядку, визначеному чинним законодавством України.
3.5. Питання пайової участі та укладення з Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) договору про пайову участь вирішувати в 
порядку та випадках, встановлених законодавством.

3.6. Вжити заходів щодо державної реєстрації права постійного користування земельною ділянкою 
відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

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

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської 
державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 
Голова В. Кличко
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