
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 20.02.2008 р. N 211

Київ

Про дозвіл на проектування і реставрацію з пристосуванням
пам'ятки архітектури "Миколаївські ворота з прилеглими

будівлями (1846 - 1850 рр.)" та будівництво
багатофункціонального адміністративно-громадського комплексу

по вул. Івана Мазепи (Січневого Повстання), 1 у Печерському
районі

Із змінами і доповненнями, внесеними
 розпорядженням Київської міської державної адміністрації

 від 24 липня 2008 року N 1021
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про планування і забудову 

територій", "Про охорону культурної спадщини", враховуючи договір купівлі-продажу земельних ділянок 
загальною площею 1,9312 га на вул. Івана Мазепи (Січневого Повстання), 1 від 24.04.2008 N 3661 (ВКІ 
808071), право власності на які посвідчено державним актом на право власності на земельну ділянку від 
11.06.2008 N 02-8-00179, державним актом на право власності на земельну ділянку від 11.06.2008 N 02-8-
00178 та державним актом на право власності на земельну ділянку від 11.06.2008 N 02-8-00180, зважаючи 
на звернення Товариства з обмеженою відповідальністю "ЦЕНТР-ІНВЕСТРЕСУРС" від 11.06.2008 N 4, з 
метою забезпечення реставрації пам'ятки архітектури "Миколаївські ворота з прилеглими будівлями (1846 -
1850 рр.)" та будівництва багатофункціонального адміністративно-громадського комплексу по вул. Івана 
Мазепи (Січневого Повстання), 1 у Печерському районі:

(преамбула із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Київської міської державної адміністрації від 24.07.2008 р. N 1021)

1. Дозволити товариству з обмеженою відповідальністю "ЦЕНТР-ІНВЕСТРЕСУРС" (далі - ТОВ "ЦЕНТР-
ІНВЕСТРЕСУРС") здійснити проектування і реставрацію з пристосуванням під адміністративні приміщення 
пам'ятки архітектури "Миколаївські ворота з прилеглими будівлями (1846 - 1850 рр.)", без права зміни цієї 
пам'ятки, надбудов чи прибудов до неї, та будівництво багатофункціонального адміністративно-
громадського комплексу по вул. Івана Мазепи (Січневого Повстання), 1 у Печерському районі, за умови 
виконання пункту 2 цього розпорядження.

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Київської міської державної адміністрації від 24.07.2008 р. N 1021)

Реставрацію з пристосуванням під адміністративні приміщення пам'ятки архітектури "Миколаївські 
ворота з прилеглими будівлями (1846 - 1850 рр.)" та будівництво багатофункціонального адміністративно-
громадського комплексу здійснити на земельних ділянках, які належить на праві власності ТОВ "ЦЕНТР-
ІНВЕСТРЕСУРС" і право власності на які посвідчено державними актами від 11.06.2008 N 02-8-00179, від 
11.06.2008 N 02-8-00178 та від 11.06.2008 N 02-8-00180.

(абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Київської міської державної адміністрації від 24.07.2008 р. N 1021)

2. ТОВ "ЦЕНТР-ІНВЕСТРЕСУРС":
(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням

 Київської міської державної адміністрації від 24.07.2008 р. N 1021)
2.1. Забезпечити із залученням проектних і науково дослідних установ, що мають відповідну ліцензію, 

обстеження технічного стану пам'ятки архітектури "Миколаївські ворота з прилеглими будівлями (1846 - 



1850 рр.)", розробку історико-містобудівного обґрунтування і врахувати їх при розробці проектно-
кошторисної документації та проведенні реставраційних робіт і робіт з будівництва багатофункціонального 
адміністративно-громадського комплексу, з метою збереження в належному технічному стані цієї пам'ятки 
архітектури та забезпечення спеціального режиму використання її охоронної зони.

2.2. Одержати архітектурно-планувальне завдання Головного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) і технічні умови експлуатаційних організацій міста на приєднання об'єкта до інженерних 
мереж та виконати їхні вимоги.

2.3. Одержати висновок та реставраційне завдання центрального органу виконавчої влади у сфері 
охорони культурної спадщини - Міністерства культури і туризму України та виконати їх вимоги.

2.4. Забезпечити укладання охоронного договору щодо пам'ятки архітектури "Миколаївські ворота з 
прилеглими будівлями (1846 - 1850 рр.)" і погодження його з центральним органом виконавчої влади у 
сфері охорони культурної спадщини - Міністерством культури і туризму України та виконувати його вимоги.

2.5. Майново-правові питання вирішити в установленому порядку.
2.6. Розробити та затвердити проектно-кошторисну документацію в установленому порядку;
2.7 Після розробки та затвердження проектно-кошторисної документації, до початку будівництва 

вирішити питання пайової участі 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 міста Києва" (із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями Київської міської ради від 
12.02.2004 N 14/1223, від 28.12.2004 N 1051/2461, від 27.12.2005 N 622/3083, від 31.10.2006 N 122/179 та 
від 28.12.2006 N 530/587);

2.8. До початку будівництва одержати дозвіл у центральному органі виконавчої влади у сфері охорони 
культурної спадщини - Міністерстві культури і туризму України на виконання зазначених робіт;

2.9. Дозвіл на виконання будівельних робіт одержати в установленому порядку після виконання вимог 
підпунктів 2.1. - 2.8. цього розпорядження.

2.10. Одержати в Головному управлінні контролю за благоустроєм виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) ордер на виконання робіт.

3. Головному управлінню охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) забезпечити укладання з ТОВ "ЦЕНТР-ІНВЕСТРЕСУРС" 
охоронного договору щодо пам'ятки архітектури "Миколаївські ворота з прилеглими будівлями (1846 - 1850
рр.)" та контроль за додержанням вимог Закону України "Про охорону культурної спадщини" при проведені 
реставрації з пристосуванням під адміністративні приміщення пам'ятки та будівництва 
багатофункціонального адміністративно-громадського комплексу по вул. Івана Мазепи (Січневого 
Повстання), 1 у Печерському районі.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Київської міської державної адміністрації від 24.07.2008 р. N 1021)

4. Першому заступнику голови Київської міської державної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення 
щодо висвітлення у засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

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

 
Голова Л. Черновецький 
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