
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
XI сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 30 липня 2020 року N 429/9508

Про продаж на земельних торгах земельної ділянки (або права
оренди на неї) на вул. Жулянській, 7-а у Голосіївському районі м.

Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування
торговельного центру

Відповідно до статей 9, 93, 124, 127, 134 - 139 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої 
статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про Державний 
земельний кадастр", Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень", статей 6 та 16 Закону України "Про оренду землі" та Закону України "Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності", 
розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу її (або права 
оренди на неї) на земельних торгах для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельного центру
на вул. Жулянській, 7-а у Голосіївському районі м. Києва (кадастровий номер 8000000000:79:483:0028, 
площа 0,2926 га, категорія земель - землі житлової та громадської забудови, код за КВЦПЗ - 03.07) (справа
Є-1531).

2. Провести земельні торги з продажу лота - земельної ділянки (пункт 1 цього рішення) для будівництва,
експлуатації та обслуговування торговельного центру.

3. Затвердити умови продажу лота - земельної ділянки (пункт 1 цього рішення):
3.1. Стартова ціна продажу земельної ділянки, визначена на підставі висновку про ринкову вартість 

земельної ділянки, виконаного суб'єктом оціночної діяльності - комунальним підприємством "Київський 
інститут земельних відносин" станом на 02.09.2019, становить 3920000,00 гри (три мільйони дев'ятсот 
двадцять тисяч гривень 00 копійок).

3.2. Крок земельних торгів встановити в розмірі 5 (п'яти) відсотків стартової ціни продажу земельної 
ділянки, що становить 196000,00 гри (сто дев'яносто шість тисяч гривень 00 копійок).

4. У разі визнання земельних торгів і повторних торгів з продажу лота - земельної ділянки (пункт 1 цього
рішення) такими, що не відбулися, провести земельні торги з продажу лота - права оренди цієї земельної 
ділянки.

5. Затвердити умови продажу лота - права оренди земельної ділянки (пункт 1 цього рішення):
5.1. Стартовий розмір річної орендної плати за земельну ділянку у розмірі 5 (п'яти) відсотків від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
5.2. Крок земельних торгів з продажу права оренди земельної ділянки встановити в розмірі 0,5 (нуль 

цілих п'ять десятих) відсотка стартового розміру річної орендної плати за земельну ділянку.
5.3. Строк оренди земельної ділянки становить 10 років.
6. Зобов'язати переможця земельних торгів:
6.1. Укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки (пункт 1 цього рішення), а у випадку, 

передбаченому пунктом 4 цього рішення, - договір оренди земельної ділянки.
6.2. З дня виникнення права власності на земельну ділянку сплачувати земельний податок у розмірах і 

порядку, передбачених законодавством України.
6.3. У випадку, передбаченому пунктом 4 цього рішення, - з дня виникнення права оренди земельної 

ділянки своєчасно сплачувати орендну плату, щорічний розмір якої за кожний наступний рік оренди не 
може бути меншим розміру річної орендної плати за перший рік користування земельною ділянкою, 
визначеного за результатами земельних торгів.

6.4. Виконувати обов'язки власника (землекористувача) земельної ділянки згідно з вимогами статей 91, 
96 Земельного кодексу України.



6.5. Забезпечувати вільний доступ до проданої (орендованої) земельної ділянки для контролю за 
дотриманням власником (орендарем) умов продажу (використання) земельної ділянки та для прокладання
нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної 
ділянки.

6.6. 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.

6.7. Питання відшкодування відновної вартості зелених насаджень та інші питання майнових відносин 
вирішувати в установленому порядку.

6.8. Відшкодування розміру втрат сільськогосподарського виробництва, спричиненого вилученням 
сільськогосподарських угідь, вирішити в установленому порядку.

6.9. Виконати вимоги, викладені в листі Департаменту містобудування та архітектури виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.09.2016 N 8810/0/12-4/19-
16.

6.10. Завершити забудову земельної ділянки в строки, встановлені проектною документацією, 
затвердженою в установленому порядку, але не пізніше, ніж через три роки з моменту державної 
реєстрації права власності (оренди).

7. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації):

7.1. Підготувати проекти договорів купівлі-продажу та оренди земельної ділянки (пункт 1 цього рішення).
7.2. Забезпечити передачу виконавцю земельних торгів копій документів та матеріалів на земельну 

ділянку (пункт 1 цього рішення) не пізніше 30 календарних днів після надходження цього рішення до 
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації).

8. Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) не пізніше 10 робочих днів після надходження цього рішення надати 
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки (пункт 1 цього рішення).

9. Встановити, що:
9.1. Ціна продажу земельної ділянки або річна орендна плата за перший рік користування земельною 

ділянкою (у випадку, передбаченому пунктом 4 цього рішення), визначена за результатами земельних 
торгів, а також сума витрат, здійснених організатором або виконавцем земельних торгів на підготовку лота 
до продажу, організацію та проведення земельних торгів, підлягають сплаті переможцем земельних торгів 
не пізніше трьох банківських днів з дня укладення договору купівлі-продажу (оренди) земельної ділянки.

9.2. Гарантійний внесок, сплачений переможцем до початку земельних торгів, зараховується до ціни 
продажу земельної ділянки або річної орендної плати за перший рік користування земельною ділянкою (у 
випадку, передбаченому пунктом 4 цього рішення), визначеної за результатами земельних торгів.

9.3. У випадку несплати в установлений строк коштів за договором купівлі-продажу (оренди) земельної 
ділянки результати земельних торгів анулюються. При цьому гарантійний внесок переможцю земельних 
торгів не повертається.

9.4. Право власності (оренди) на земельну ділянку виникає у переможця земельних торгів після 
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу (оренди) земельної ділянки та державної реєстрації 
права власності (оренди) на земельну ділянку відповідно до законодавства України за умови сплати 
переможцем земельних торгів повної ціни продажу земельної ділянки або річної орендної плати за перший
рік користування земельною ділянкою (у випадку, передбаченому пунктом 4 цього рішення), визначеної за 
результатами земельних торгів.

9.5. Право власності (оренди) на земельну ділянку може бути припинено відповідно до статей 140, 141, 
143 Земельного кодексу України.

10. Уповноважити на укладення за результатами земельних торгів від імені територіальної громади 
міста Києва в особі Київської міської ради договору купівлі-продажу (оренди) земельної ділянки (пункт 1 
цього рішення) директора Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), а в разі його відсутності - особу, на яку покладено виконання 
обов'язків директора цього Департаменту.

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування.

 
Київський міський голова В. Кличко
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