
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
V сесія VI скликання

РІШЕННЯ
від 8 липня 2010 року N 1132/4570

Про передачу земельної ділянки обслуговуючому житлово-
будівельному кооперативу "СВІТ ЖИТЛА" для житлового

будівництва на вул. Відпочинку, 25 у Святошинському районі м.
Києва

Відповідно до статей 41, 82, 122 Земельного кодексу України, згідно із договором купівлі-продажу 
виключних майнових прав N 1-04-10-Д від 01.04.2010, розглянувши проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки власнику виключних майнових прав на документацію із землеустрою та звернення 
обслуговуючого житлово-будівельного кооперативу "СВІТ ЖИТЛА" від 02.04.2010 N 19/1, Київська міська 
рада вирішила:

1. Припинити виробничому об'єднанню "Червоний екскаватор" право користування частиною земельної 
ділянки площею 0,09 га, відведеної відповідно до рішення виконавчого комітету Київської міської Ради 
народних депутатів від 08.09.86 N 882/3 "Про відведення додаткової земельної ділянки виробничому 
об'єднанню "Червоний екскаватор" для будівництва жилого будинку з блоком приміщень "Юний технік" по 
вул. Михайла Котельникова в Ленінградському районі", та частиною земельної ділянки площею 0,17 га на 
частині земель, відведених відповідно до пункту першого додатка 4 до рішення виконавчого комітету 
Київської міської Ради народних депутатів від 19.01.88 N 55 "Об отводе земельных участков 
предприятиям, учреждениям и организациям для строительства объектов" виробничому об'єднанню 
"Червоний екскаватор" для будівництва житлових будинків з господарчим блоком як такі, що були виконані 
в установленому законодавством порядку, та зарахувати частини цих земельних ділянок до земель запасу 
житлової і громадської забудови.

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вул. Відпочинку, 25 у 
Святошинському районі м. Києва для житлового будівництва власнику виключних майнових прав на 
документацію із землеустрою обслуговуючому житлово-будівельному кооперативу "СВІТ ЖИТЛА".

3. Передати обслуговуючому житлово-будівельному кооперативу "СВІТ ЖИТЛА", за умови виконання 
пункту 4 цього рішення, у власність земельну ділянку площею 0,26 га для житлового будівництва на вул. 
Відпочинку, 25 у Святошинському районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність чи 
користування.

4. Обслуговуючому житлово-будівельному кооперативу "СВІТ ЖИТЛА":
4.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу

України.
4.2. У місячний термін звернутися до Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу 

Київради (Київської міської державної адміністрації) із клопотанням щодо організації робіт по винесенню 
меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що посвідчує право власності 
на земельну ділянку.

4.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, реконструкції та експлуатації існуючих 
інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

4.4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування, архітектури та дизайну 
міського середовища від 10.09.2009 N 19-8958, Київської міської санепідемстанції від 30.07.2009 N 4936, 
Головного управління екології та охорони природних ресурсів від 01.10.2009 N 071/04-4-22/5239, Головного
управління охорони культурної спадщини від 30.09.2009 N 6456, Головного управління земельних ресурсів 
від 05.10.2009 N 05-5098.

4.5. Питання майнових відносин вирішувати в установленому порядку.
5. Попередити власника земельної ділянки, що використання землі не за цільовим призначенням тягне 

за собою припинення права власності на неї відповідно до вимог статей 140, 143 Земельного кодексу 



України.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань земельних 

відносин, містобудування та архітектури.

 
Київський міський голова Л. Черновецький 
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