
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
XI сесія VI скликання

РІШЕННЯ
від 18 квітня 2013 року N 299/9356

Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва від
03.09.2012 N 08/1-920вих12 на рішення Київської міської ради від

24.05.2012 N 614/7951 "Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю "АСТЕРІМ" земельної ділянки для будівництва,

експлуатації та обслуговування адміністративно-готельно-
житлового комплексу будівель і споруд з апартаментами, з

вбудованими та прибудованими приміщеннями громадського і
торговельного призначення, з підземними та наземними

паркінгами зі знесенням існуючих будівель та споруд на вул.
Межигірській, 78 у Подільському районі м. Києва"

Розглянувши протест заступника прокурора міста Києва від 03.09.2012 N 08/1-920вих12 на рішення 
Київської міської ради від 24.05.2012 N 614/7951 "Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 
"АСТЕРІМ" земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування адміністративно-готельно-
житлового комплексу будівель і споруд з апартаментами, з вбудованими та прибудованими приміщеннями 
громадського і торговельного призначення, з підземними та наземними паркінгами зі знесенням існуючих 
будівель та споруд на вул. Межигірській, 78 у Подільському районі м. Києва", Київська міська рада вважає 
неможливим його задоволення з таких підстав.

За результатами розгляду проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, який відповідно до
статті 123 Земельного кодексу України погоджено комісією з розгляду питань, пов'язаних з погодженням 
документації із землеустрою, що підтверджується висновком N 0613 від 04.04.2012, у зв'язку з переходом 
права власності на майно згідно з договорами купівлі-продажу від 30.04.2010 N 1140 та від 30.04.2010 N 
1143, укладеними між товариством з обмеженою відповідальністю "Інком-Юраудит" та товариством з 
обмеженою відповідальністю "Астерім", та на підставі нотаріально засвідченого листа згоди ВАТ "Док-3" на
припинення права користування частиною земельної ділянки, Київською міською радою прийнято рішення 
від 24.05.2012 N 614/7951 про передачу товариству з обмеженою відповідальністю "АСТЕРІМ" земельної 
ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування адміністративно-готельно-житлового комплексу 
будівель і споруд з апартаментами, з вбудованими та прибудованими приміщеннями громадського і 
торговельного призначення, з підземними та наземними паркінгами зі знесенням існуючих будівель та 
споруд на вул. Межигірській, 78 у Подільському районі м. Києва" площею 1,85 га - за рахунок частини 
земель, переданих рішенням виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 
21.09.1948 N 2236 "Про закріплення території за деревообробним заводом Київського Облбудтреста"; 
площею 0,20 га - за рахунок міських земель, не наданих у власність чи користування.

На момент прийняття Київською міською радою опротестовуваного рішення позитивно оцінено проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки відповідно до висновку державної експертизи 
землевпорядної документації від 26.04.2011 N 185-11.

Також у матеріалах проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки міститься лист Київського
міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна від 
27.04.2012 N 17310 (И-2012) щодо реєстрації нежитлових приміщень на вул. Межигірській, 78 у 
Подільському районі м. Києва за товариством з обмеженою відповідальністю "Астерім".

Таким чином, приймаючи опротестовуване рішення від 24.05.2012 N 614/7951, Київська міська рада 
діяла на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами 



України.
Враховуючи вищевикладене, керуючись статтею 21 Закону України "Про прокуратуру", Київська міська 

рада вирішила:
1. Відхилити протест заступника прокурора міста Києва від 03.09.2012 N 08/1-920вих12 на рішення 

Київської міської ради від 24.05.2012 N 614/7951 "Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 
"АСТЕРІМ" земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування адміністративно-готельно-
житлового комплексу будівель і споруд з апартаментами, з вбудованими та прибудованими приміщеннями 
громадського і торговельного призначення, з підземними та наземними паркінгами зі знесенням існуючих 
будівель та споруд на вул. Межигірській, 78 у Подільському районі м. Києва" (справа А-203 67).

2. Доручити заступнику міського голови - секретарю Київради про результати розгляду протесту 
повідомити заступнику прокурора міста Києва в установленому порядку.

 
Заступник міського голови -

секретар Київради Г. Герега

© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2021
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