
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
IX сесія VI скликання

РІШЕННЯ
від 24 травня 2012 року N 633/7970

Про передачу громадянам, земельні ділянки яких підлягають
перенесенню з траси будівництва Подільського мостового
переходу через р. Дніпро у м. Києві, у приватну власність

земельних ділянок для дачного будівництва на вул. Радистів у
Деснянському районі м. Києва

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо передачі у приватну власність земельних 
ділянок та звернення громадян, відповідно до статті 121 Земельного кодексу України та керуючись 
рішенням Київської міської ради від 16.12.2005 N 607/3068 "Про винесення з траси будівництва 
Подільського мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві та лінії Київського метрополітену частини 
садових ділянок Русанівських і Воскресенських садів", Київська міська рада вирішила:

1. Передати громадянам, земельні ділянки яких підлягають перенесенню з траси будівництва 
Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві, за умови виконання пункту 3 цього рішення, у 
приватну власність земельні ділянки загальною площею 2,16 га для дачного будівництва на вул. Радистів у
Деснянському районі м. Києва за рахунок частини земель, відведених відповідно до рішення Київської 
міської ради від 13.07.2006 N 42/42 "Про надання земельної ділянки комунальному підприємству "Дирекція
будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" для дачного будівництва з метою перенесення 
Русанівських та Воскресенських садів з траси будівництва Подільського мостового переходу на вул. 
Радистів у Деснянському районі м. Києва", право користування якими посвідчено державним актом на 
право постійного користування земельною ділянкою від 29.11.2006 N 08-9-00016, згідно з додатком.

2. Припинити комунальному підприємству "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. 
Києва" право постійного користування частиною земельної ділянки площею 2,16 га, право користування 
якою посвідчено державним актом на право постійного користування земельною ділянкою від 29.11.2006 N
08-9-00016 (лист-згода N 17746 від 07.04.2010).

3. Власникам земельних ділянок:
3.1. Виконувати обов'язки власників земельних ділянок відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексу України.
3.2. Виконувати умови забудови земельних ділянок згідно з містобудівними умовами і обмеженнями 

щодо забудови та дозволом на виконання будівельних робіт, одержаними в установленому 
законодавством порядку.

3.3. У місячний термін звернутися до Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу 
Київради (Київської міської державної адміністрації) із клопотаннями щодо організації робіт по винесенню 
меж земельних ділянок в натуру (на місцевість) та виготовленню державних актів на право власності на 
земельні ділянки.

4. У зв'язку із заявами громадян внести такі зміни та доповнення:
4.1. Визнати такою, що втратила чинність, позицію 18 додатка до рішення Київської міської ради від 

27.05.2010 N 964/4402 "Про передачу громадянам, земельні ділянки яких підлягають перенесенню з траси 
будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві, у приватну власність земельних 
ділянок для дачного будівництва на вул. Радистів у Деснянському районі м. Києва".

5. Комунальному підприємству "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" 
звернутися до Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської 
державної адміністрації) із клопотанням щодо організації робіт по внесенню змін до державного акта на 
право постійного користування земельною ділянкою від 29.11.2006 N 08-9-00016.

6. Попередити власників земельних ділянок, що:
6.1. Право приватної власності на землю може бути припинено у випадках, передбачених статтями 140,



143 Земельного кодексу України.
6.2. Площі земельних ділянок будуть уточнені після встановлення їхніх меж у натурі (на місцевості).
7. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань земельних 

відносин, містобудування та архітектури.

Київський міський голова Л. Черновецький

Додаток
до рішення Київської міської ради

24.05.2012 N 633/7970

СПИСОК
громадян, яким передаються у приватну власність земельні

ділянки для дачного будівництва
N

п/п
Код Прізвище, ім'я та по батькові

землевласників
Місце розташування
земельних ділянок

Площа
земельн

их
ділянок,

га

Обмеження
щодо

використання
земельної

ділянки

Примі
тка

1. 62:518:0004 Дероган Вікторія Григорівна вул. 1-ша Дачна, 
діл. 7

0,10

2. 62:518:0011 Каткова Ірина Федорівна вул. 1-ша Дачна, 
діл. 21

0,10

3. 62:518:0015 Козачинська Марина Олексіївна вул. 1-ша Дачна, 
діл. 29

0,10

4. 62:518:0020 Шумський Ігор Олексійович вул. 1-ша Дачна, 
діл. 39

0,10

5. 62:518:0021 Потабенко Владислав Валерійович вул. 1-ша Дачна, 
діл. 41

0,10

6. 62:518:0023 Гурнова Анастасія Всеволодівна вул. 1-ша Дачна, 
діл. 30

0,10

7. 62:518:0024 Ізугенев Віктор Олександрович вул. 1-ша Дачна, 
діл. 32

0,10

8. 62:519:0002 Козін Георгій Миколайович вул. 5-та Дачна, діл. 
6

0,10

9. 62:519:0006 Гуліна Галина Михайлівна вул. 1-ша Дачна, 
діл. 6

0,10

10. 62:519:0016 Іванов Олександр Дмитрович вул. 1-ша Дачна, 
діл. 16

0,10

11. 62:519:0021 Тузова Віра Миколаївна вул. 2-га Дачна, діл. 
19

0,10

12. 62:520:0002 Бучнева-Кириченко Людмила Вікторівна вул. 4-та Дачна, діл. 
29

0,08

13. 62:521:0001 Супрун Тетяна Тарасівна вул. 4-та Дачна, діл. 
34

0,08

14. 62:521:0003 Туницька Тетяна Юріївна вул. 4-та Дачна, діл. 
30

0,10

15. 62:521:0009 Вороніна Нінель Дмитрівна вул. 4-та Дачна, діл. 
18

0,10

16. 62:521:0010 Янушкевич Борис Станіславович вул. 4-та Дачна, діл. 
16

0,10

17. 62:521:0011 Мочалов Валерій Вадимович вул. 4-та Дачна, діл. 
14

0,10

18. 62:521:0013 Бондаренко Надія Василівна вул. 4-та Дачна, діл. 
10

0,10

19. 62:521:0014 Махіня Софія Федорівна вул. 4-та Дачна, діл. 
8

0,10

20. 62:522:0009 Семко Дмитро Михайлович вул. 3-тя Дачна, діл. 
8

0,10

21. 62:522:0010 Радзієвська Світлана Яківна вул. 4-та Дачна, діл. 0,10



9

22. 62:522:0014 Ісаков Петро Семенович вул. 4-та Дачна, діл. 
5

0,10

Заступник міського голови -
секретар Київради Г. Герега
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