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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРIlЕНIlЯ

Ш ановнuй Оле кс ito П ав,повччу !

Звертаюсь до Вас вiдповiдно до статгi l3 Закону Украiни кПро статус депутатiв
мiсцевих рад) та прошу у 10 ленний строк розглянути питання та надати вiдповiль,

У 20l5 рочi мною був поданий проект рiшення КиТвськоi пlicbKoT рали кПро наjtаttня

статусу скверу земельним дiлянкам на вул, ПiвнiчIliй мiя< будилIками Nq30 та N936 ,га на
вул. Прирiчнiй мiж будинками Nsl таМ5 в Оболонському районi м. Кисва).

вищевказана земельна дiлянка знlжодилась у користуваннi Тов Бк ккроун> та
вiдповiдно до рiшення Киiвськоi MicbKoi ради вiл 13.11.20l3 року N643/l0l31 вiдrtовлено в

поновленнi договору оренди земельноi дiлянки (кадастровийt lloмep:
8000000000:78:036:01З 5) на вул. Пiвнiчнiй, бiля булинку Nч28 в Оболоtrському районi м,
Кисва вiд 14.02.2005 року ЛЬ78-6-00247, укладеного мiж Киiвською tliською радоIо та
Товариством з обмеженою вiдповiдапьнiстю булiвельнiй компанiТ кКРОУН> на пi;lставi
пункту 21 рiшенння Киiвськоi MicbKoi ради вiд 15.07.2004 року Nэ 41911829 <Про надаltня i

вилучення земельних дiлянок та припиненння права користуваIlння землеlо)) (}l9 А-206 lj).
Рiшенням Киiвськоi MicbKoi ради Nal34/2037 вiд 08.10.20'l5 року Hajlallo с гатус

скверу земельнiй дiлянцi на вул. Пiвнiчrriй муж булинками ЛЪ30 та Ns36 загальноrо площею
0,5924 rа (каластровий номер: 8000000000:78:03 6:0l3 5) (сквер iз дитячипл та спортивни\{
майланчиками)

Незважаючи на це, MeHi стмо вiдомо, що вiдповiднi змiни не були BHecetti до
Держгеокадастру.

Прошу Вас, з метою захисту прсв та iHTepeciB громадян та уIIикнення соцiаJlыtоi
напруженостi, внести вiдомостi до .Щержавного земельного кадастру вiдоьlостi про зе}lельну
дiлянку з кадастровим номером 8000000000:78:036:0l35.

Про результати звернення прошу повiдомити мене особисто за адресою:
вул. Хрещатик, 36, м. КиТв,01044.

[олаток: копiя рiшення КиТвськоТ Micbкoi ради вiд l3.lL20l3 рокуNэ643/l0lЗl на2 арк
копiя рiшення киiъськоi мiськоi ради вiд 08. I0.20l ИOку J'l! lЗ412037 на 2 арк.
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11,08,2020 Про надання статусу скверу земельним дiлянкам на вул. Пiвнiчнiй мiж буАинками N 30 та N зб та на вул. tlрирiчвiй мiж будй
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киlвськА MlcbкA рАдА
lv сесiя vll скликання

рlшЕння
вiд 8 жовтня 2015 року N 1З4120З7

Про надання статусу скверу земельним дiлянкам на вул.
Пiвнiчнiй мiж будинками N 30 та N 36 та на вул. Прирiчнiй
мiж будинками N 1 та N 5 в Оболонському районi м. Киева

Вiдповiдно до cTaTTi 19 Земельного кодексу УкраТни, пунктiв 34, 37 cTaTTi 26 Закону Укра'iни
"Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi", статей 1,20,21 3акону УкраТни "Про благоустрiй
населених пунктiв", статей 5'1 - 5З 3акону УкраТни "Про природно-заповiдний фонд Украi'ни",
Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах Украiни, затверджених наказом
MiHicTepcTBa будiвництва, архiтекгури та житлово-комунального господарства УкраТни вiд 10
квiтня 2006 року N 'l05, та з метою пiдвищення рекреацiйного потенцiалу MicTa Киева,
рацiонального використання та збереження зелених насаджень, а також враховуючи
звернення l ромадян. Киiвська MicbKa рада вирiшила:

1. Надати статус скверу земельним дiлянкам в Оболонському районi MicTa Киова, а саме:

1) на вул. Пiвнiчнiй мiж будинками N 30 та N 36 загальною площею 0,5924 га (кадастровий
номер: 8000000000:78:0З6:0135) (сквер iз дитячим та спортивним майданчиками);

2) на вул. Прирiчнiй мiж будинками N 1 та N 5 орiентовною площею 0,9 га (великий сквер iз
спортивним майданчиком).

2. Внести змiни до Програми розвитку зелено'i зони MicTa Кисва до 2010 року та концепцii
формування зелених насаджень в центральнiй частинi MicTa, затверджених рiшенням
КиТвськоТ MicbKoT ради вiд 19 липня 2005 року N 806/3381 та продовжених на перiод до 2015
року рiшенням КиiвськоI MicbKoT ради вiд 27 листопада 2009 року N 71412783 (таблиця 2
"Озелененi територiТ загального користування м. Киева. що вiдповiдають типологiчним
ознакам та планувальним вимогам"), додавши земельнi дiлянки, визначенi пунктом 1 цього
рiшення, до перелiку cKBepiB Оболонського району м. Кисва.

3. ffепартаменту земельних pecypciB виконавчого органу КиiвськоI MicbKoT ради (КиТвсько'i
MicbKoT державноТ адмiнiстрацii):

3.1. Зняти з реестрацiТ договiр оренди земельноi дiлянки вiд 14 лютого 2005 року N 78-6-
00247 площею 0,5924 га (кадастровий номер 8000000000:78:0З6:01З5) в Оболонському
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1'|.08.2020 Про надання статусу скверу земельним дiлянкам на вул, Пiвнiчнiй мiж будинками N 30 та N Зб та на вул, Прирiчвiй мiж буАи

районi м. Киова, укладений мiж КиТвською мiською радою та товариством з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Кроун".

3.2. 3няти з реестрацiТ договiр оренди земельноi дiлянки вiд 13 квiтня 2006 року N 78-6-00З70
(кадастровий номер 8000000000:78:028:087) в Оболонському районi м. Киева, укладений мiж
Киiвською мiською радою та товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "КиТвське будiвельне
пiдприемство N З".

4. КиТвському комунальному об'еднанню зеленого будiвництва та експлуатацi'i зелених
насаджень Micтa "КиТвзеленбуд" виконавчого органу КиТвськоТ MicbKoT ради (КиТвськоТ MicbKoi
державноi адмiнiстрацii):

4.1, Здiйснити органiзацiй но-правовi заходи щодо благоустрою земельних дiлянок в
Оболонському районi м. Киева, вказаних у пунктi 1 цього рiшення.

4,2. Розглянути можливiсть залучення коштiв меценатiв для створення cKBepiB в
Оболонському районi м. Киева.

5, Оприлюднити це рiшення в газетi Киiвськоi MicbKoj ради "Хрещатик".

6. Контроль за виконанням цього рiшення покласти на постiйну комiсiю Киiвськоi' MicbKoT ради
з питань екологiчноi полiтики.

ки'iвський мiський голова в. кличко

@ ceKpeтapiaт Киiвсьхоi MicbKo; Ради, 1970_2020,
о lнформаl,iiйно-аналiтичний центр "лlГд', 1991-2020
о тов "лlгА зАкон,, 2007-2020,

bi9mir)net Р-тор 100

Елект poнHi T ехсти документiв пiдготовлено Всеукраiнською мерехею ЛlГА:ЗАКОН у рамках Проrрами iнформацiйноrо спiвробiтництва з Киiвсь{ою мiською
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киТвськА MlcbKA рАдА
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рlшЕння
вiд 13 листопада 20'tЗ року N 643/'1 01З1

Про вiдмову товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю
будiвелbHiй компанiТ "КРОУН" в поновленнi договору
оренди земельнот дiлянки для будiвництва житлового

будинку з вбудованими нежитловими примilленнями на
вул. Пiвнiчнiй, бiля будинку N 28 в Оболонському районi

м. кисва

1, Вiдмовити в поновленнi договору оренди земельноi дiлянки площею 0,5924 га
(кадастровий номер В000000000:78:0З6:0135) на вул. Пiвнiчнiй, бiля будинку N 2В в
Оболонському районi м, Киева вiд 14,02,2005 N 78-6-00247, укладеного Mi>K Ки'iвською
мiською радою та товариством з обмеженою вiдповiдальнiстtо будiвельною компанiею
'КРОУН" на пiдставi пункту 21 рiшення КиiвськоТ MicbKoi ради вiд 15.07.2004 N 419/1829 "Про
надання i вилучення земельних дiлянок та припинення права користування землею" (справа
N А-2061з).

2. Визнати таким, що втратив чиннiсть, пункг 21 рiшення КиТвськоТ MicbKoi' ради вiд 15.07,2004
N 419/'1В29 "Про надання i вилучення земельних дtлянок та припинення права користування
землею".

З. ýепартаменту земельних pecypciB виконавчого органу КиТвськоТ MicbKoT ради (Киiвськоi
мiськоi державноi адмiнiстрацiТ) проiнформувати товариство з обмеженою вiдповiда л ыriстю
будiвельну компанiю 'КРОУН' про прийняття цього рiшення.

4, 3емельну дiлянку, зазначену в пунктi 1 цього рiшення, вiднести до земель запасу )киIловоl l

громадськоi забудови.

07,09.2015 П ро вiдм ову товариству з обм еженою вiдповiдал ьвiстю будiвельнiй ком панii "КРОУН" в поновленнi логовору орсlц!l ] с м еr]ы]с] лl ]lяl]к l l

Вiдповiдно до статей 9, 93 3емельного кодексу Украiни, статей 31, 3З 3акону Украiни "Про
оренду землi", пункгу 34 cTaTTi 26 Закону Украiни "Про мiсцеве самоврядування в YKpai'Hi",

розглянувши лист-звернення товариства з обмеженою вiдповiдал ьнiстю будiвельноi компанil'
"КРОУН" про поновлення договору оренди земельноТ дiлянки та враховуючи те, що земельlrа
дiлянка не забудована вiдповiдно до умов договору ii оренди, Ки'iвська Micbкa рада
вирiшила:



07,09,2015 П ро вiдм ову товариству з обмФ(eною вiдповiдальнlстю будiвельнiй ком панi'i " КРОУН" в поновленнi договору оренди земелыrо дiлянки

5. Контроль за виконанням цього рiшення покласти на постiйну комiсiю Киiвради з питань
земельних вiдносин, мiстобудування та архiтектури.

Заступни к мiського голови _

секретар КиТвради Г. Герега

Э Секретар]ат Ки'iвсьхоi Micbxoi Ради, 1 970_20 1 5.
Оlнформацiйtiо-аяалiтичний центр "ЛlГД', 199]_2015
о тов ,лlгА зАкон",2007-20,15,

bigmil)net
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