
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 15 листопада 2018 року N 45/6096

Про викуп земельної ділянки для суспільних потреб
Відповідно до пункту "ґ" статті 9, частини другої статті 134, пункту "ґ" статті 140, пункту "г" статті 143, 

статей 146, 147, 151 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", статей 5, 7, 9 - 12, 14 Закону України "Про відчуження земельних 
ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для
суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності", враховуючи, що створення майданчиків 
відпочинку населення у місті Києві є суспільною необхідністю, а також той факт, що земельна ділянка 
площею 0,2015 га із кадастровим номером 8000000000:79:017:0016 на вулиці Антоновича, 51 у 
Голосіївському районі міста Києва перебуває у відкритому продажі, Київська міська рада вирішила:

1. Викупити у товариства з обмеженою відповідальністю "ІСТІЛ ХОЛДИНГ" для суспільних потреб 
земельну ділянку площею 0,2015 га із кадастровим номером 8000000000:79:017:0016 на вулиці 
Антоновича, 51 у Голосіївському районі міста Києва, право власності на яку зареєстровано в Державному 
реєстрі речових прав на нерухоме майно 04 жовтня 2017 року за реєстраційним номером 18254480000, 
для створення майданчика відпочинку.

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

2.1. В установленому законом порядку письмово повідомити товариству з обмеженою відповідальністю 
"ІСТІЛ ХОЛДИНГ" про викуп земельної ділянки, зазначеної у пункті 1 цього рішення (в тому числі шляхом 
надання іншої земельної ділянки замість відчуженої), для створення майданчика відпочинку та провести 
відповідні переговори.

2.2. Вчинити відповідні дії щодо державної реєстрації припинення іншого речового права (права оренди)
земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:79:392:0029.

3. 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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