КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
IV сесія XXIV скликання

РІШЕННЯ
від 10 липня 2003 року N 638/798

Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення права
користування землею
Із змінами і доповненнями, внесеними
рішеннями Київської міської ради
від 27 листопада 2003 року N 235/1110,
від 18 березня 2004 року N 125/1335,
від 29 квітня 2004 року N 238-4/1448,
від 24 червня 2004 року N 345/1555,
від 15 липня 2004 року N 416/1826,
від 18 листопада 2004 року N 779/2189,
від 28 грудня 2004 року N 1161/2571,
від 31 березня 2005 року N 240/2815,
від 6 жовтня 2005 року N 59/3523,
від 21 грудня 2006 року N 394/451,
від 21 грудня 2006 року N 503/560,
від 24 травня 2007 року N 676/1337,
від 24 травня 2007 року N 678/1339,
від 14 червня 2007 року N 862/1523,
від 26 червня 2007 року N 986/1647,
від 12 липня 2007 року N 1128-1/1789,
від 12 липня 2007 року N 1128-2/1789,
від 12 липня 2007 року N 1146/1807,
від 24 січня 2008 року N 54/4526,
розпорядженням Київської міської державної адміністрації
від 9 квітня 2008 року N 508,
рішеннями Київської міської ради
від 18 вересня 2008 року N 301/301,
від 2 квітня 2009 року N 265/1321,
від 23 квітня 2009 року N 424/1480,
від 18 червня 2009 року N 751/1807,
від 17 вересня 2009 року N 59/2128,
від 8 жовтня 2009 року N 413/2482,
від 24 грудня 2009 року N 987/3056,
від 24 грудня 2009 року N 995/3064,
від 8 липня 2010 року N 1181/4619,
від 22 вересня 2011 року N 126/6342,
від 22 вересня 2011 року N 131/6347,
від 16 лютого 2012 року N 169/7506,
від 24 травня 2012 року N 643/7980,
від 24 травня 2012 року N 644/7981,
від 24 травня 2012 року N 645/7982,
від 12 липня 2012 року N 942/8279,
від 1 листопада 2012 року N 462/8746,
від 18 квітня 2013 року N 295/9352,
від 22 травня 2013 року N 523/9580,

від 13 листопада 2013 року N 612/10100,
від 4 вересня 2014 року N 106/106
(Протест виконуючого обов'язки прокурора м. Києва від 19 березня 2004 N 07/1/1-63вих. на пункт 88 цього рішення відхилено згідно з
рішенням Київської міської ради від 15 квітня 2004 року N 194/1404)
(Протест заступника Генерального прокурора України - прокурора міста Києва від 23 лютого 2005 N 07/3-11вих. на пункт 41 цього
рішення відхилено згідно з рішенням Київської міської ради від 21 квітня 2005 року N 357/2932)
(Протест заступника прокурора міста Києва від 12 вересня 2006 року N 07/4-179вих-06 на пункт 23 цього рішення відхилено згідно з
рішенням Київської міської ради від 26 квітня 2007 року N 491/1152)
(Протест заступника Генерального прокурора України від 7 грудня 2009 року N 08/1-164474вих09 на пункт 31 цього рішення відхилено
згідно з рішенням Київської міської ради від 29 квітня 2010 року N 718/4156)

Додатково див. постанову
Господарського суду міста Києва
від 2 грудня 2005 року N 41/402
Відповідно до Земельного кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Постанови Верховної Ради Української РСР від 18.12.90 "Про земельну реформу", Закону України "Про
оренду землі" та враховуючи матеріали інвентаризації земель, Київська міська рада вирішила:
1. Затвердити проект відведення земельної ділянки Інституту хімії поверхні Національної академії наук
України для експлуатації та обслуговування лабораторно-виробничих та адміністративно-господарських
будівель і споруд на вул. Генерала Наумова, 17 у Святошинському районі м. Києва.
Надати Інституту хімії поверхні Національної академії наук України, за умови виконання п. 1.1 цього
рішення, в постійне користування земельну ділянку площею 3,85 га для експлуатації та обслуговування
лабораторно-виробничих та адміністративно-господарських будівель і споруд на вул. Генерала Наумова,
17 у Святошинському районі м. Києва за рахунок земель міської забудови.
1.1. Інституту хімії поверхні Національної академії наук України:
1.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
1.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право
користування земельною ділянкою.
1.1.3. При необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва, питання оформлення
дозвільної та проектно-кошторисної документації вирішувати в порядку, визначеному нормативами
забудови м. Києва.
1.1.4. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
1.1.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних
мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
1.1.6. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва".
1.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
2. Пункт 2 втратив чинність
(згідно з рішенням Київської
міської ради від 15.07.2004 р. N 416/1826)
3. Пункт 3 втратив чинність
(згідно з рішенням Київської
міської ради від 17.09.2009 р. N 59/2128)
4. Затвердити проект відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю "Бізнес
парк" для реконструкції з розширенням нежитлових приміщень та для будівництва, експлуатації та
обслуговування комплексу будівель і споруд у складі громадського центру, центру відпочинку, виробничих
приміщень та закладів громадського харчування на вул. Смоленській, 31 - 33 у Солом'янському районі м.
Києва.
Передати товариству з обмеженою відповідальністю "Бізнес парк", за умови виконання п. 4.1 цього
рішення, у довгострокову оренду на 10 років земельну ділянку площею 0,99 га для реконструкції з
розширенням нежитлових приміщень та для будівництва, експлуатації та обслуговування комплексу
будівель і споруд у складі громадського центру, центру відпочинку, виробничих приміщень та закладів
громадського харчування на вул. Смоленській, 31 - 33 у Солом'янському районі м. Києва за рахунок
частини земель, відведених відповідно до рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів
трудящих від 29.06.46 N 1555 "Про поновлення відводу земдільниці з-ду ім. Дзержинського на 2-ій Дачній

вулиці в Жовтневому районі м. Києва".
4.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Бізнес парк":
4.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
4.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право
користування земельною ділянкою.
4.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних
мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
4.1.4. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
4.1.5. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва".
4.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
5. Затвердити проект відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю "МебліЛогістік" для розташування відкритого торговельного майданчика на вул. Малій Житомирській, 6/5, літера
"Б" у Шевченківському районі м. Києва.
Передати товариству з обмеженою відповідальністю "Меблі-Логістік", за умови виконання п. 5.1 цього
рішення, у короткострокову оренду на 5 років земельну ділянку площею 0,02 га для розташування
відкритого торговельного майданчика на вул. Малій Житомирській, 6/5, літера "Б" у Шевченківському
районі м. Києва за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови.
5.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Меблі-Логістік":
5.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
5.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право
користування земельною ділянкою.
5.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних
мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
5.1.4. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
5.1.5. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва".
5.1.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування та архітектури від
15.05.2003 N 19-6, Головного державного санітарного лікаря м. Києва від 28.05.2003 N 3718.
5.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
6. Затвердити проект відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Печерського району м. Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування бази
підприємства на Залізничному шосе, 61 у Печерському районі м. Києва.
Надати комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Печерського району м. Києва, за
умови виконання п. 6.1 цього рішення, у постійне користування земельну ділянку площею 1,0 га для
будівництва, експлуатації та обслуговування бази підприємства на Залізничному шосе, 61 у Печерському
районі м. Києва за рахунок земель міської забудови.
6.1. Комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Печерського району м. Києва:
6.1.1. Виконувати умови АПЗ Головкиївархітектури та технічні умови відповідних служб щодо
приєднання об'єкта до інженерних мереж міста.
6.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право
користування земельною ділянкою.
6.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних
мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
6.1.4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 10.06.2003 N 19-442, Головного державного санітарного лікаря м. Києва від 10.06.2003 N
4079, Державного управління екології та природних ресурсів в м. Києві від 11.06.2003 N 08-8-20/3399 та
управління охорони пам'яток історії, культури та історичного середовища від 12.06.2003 N 3036.
6.1.5. Питання відшкодування відновлюючої вартості зелених насаджень (акт обстеження зелених
насаджень від 11.06.2003) та інші майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.

6.1.6. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва".
6.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
7. Затвердити проект відведення земельних ділянок товариству з обмеженою відповідальністю "ТРИ О"
для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельно-офісного центру з паркінгами на Спортивній
площі, 1 у Печерському районі м. Києва.
Передати товариству з обмеженою відповідальністю "ТРИ О", за умови виконання п. 7.1 цього рішення,
земельні ділянки загальною площею 0,65 га, в тому числі в межах червоних ліній площею 0,35 га, на
Спортивній площі, 1 у Печерському районі м. Києва за рахунок земель міської забудови, з них:
- ділянку N 1 площею 0,17 га; ділянку N 2 площею 0,01 га та ділянку N 3 площею 0,10 га - в
короткострокову оренду на 1 рік для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельно-офісного
центру з паркінгами;
- ділянку N 4 площею 0,02 га - в короткострокову оренду на 3 роки для організації будівельних робіт;
- ділянку N 5 площею 0,35 га, в межах червоних ліній - в короткострокову оренду на 3 роки для
організації будівельних робіт.
7.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "ТРИ О":
7.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
7.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документи, що посвідчують право
користування земельними ділянками.
7.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних
мереж і споруд, розміщених у межах земельних ділянок.
7.1.4. Питання відшкодування відновлюючої вартості зелених насаджень (акт обстеження зелених
насаджень від 30.05.2003 N 100) та інші майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
7.1.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 06.06.2003 N 19-322, Головного державного санітарного лікаря м. Києва від 26.05.2003 N
3692 та управління охорони пам'яток історії, культури та історичного середовища від 20.11.2002 N 4418.
7.1.6. Земельну ділянку в межах червоних ліній використовувати з обмеженнями відповідно до вимог
містобудівного законодавства.
7.1.7. Після закінчення строку користування земельні ділянки, надані на період будівництва, повернути у
стані, придатному для подальшого використання.
7.1.8. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва".
7.2. Попередити землекористувача, що право користування земельними ділянками може бути
припинено відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
(договір оренди земельної ділянки від 13.10.2003 N 82-6-00121, укладений між Київською міською
радою та товариством з обмеженою відповідальністю "ТРИ О" на підставі цього пункту, поновлено з
14.10.2006 р. до 31.12.2008 р. згідно з рішенням Київської міської ради від 21.12.2006 р. N 394/451)
(договір оренди земельної ділянки від 13.10.2003 N 82-6-00121, укладений між Київською міською
радою та товариством з обмеженою відповідальністю "ТРИ О" на підставі цього пункту, поновлено на 5
років з 01.10.2009 р. згідно з рішенням Київської міської ради від 24.12.2009 р. N 995/3064)
8. Затвердити проект відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю "Корветцентр" для будівництва, експлуатації та обслуговування продовольчого магазину на вул. Ползунова, 6 у
Солом'янському районі м. Києва.
Передати товариству з обмеженою відповідальністю "Корвет-центр", за умови виконання п. 8.1 цього
рішення, у довгострокову оренду на 10 років земельну ділянку площею 0,21 га для будівництва,
експлуатації та обслуговування торговельно-офісного комплексу на вул. Ползунова, 6 у Солом'янському
районі м. Києва за рахунок земель міської забудови.
(абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Київської міської ради від 24.05.2007 р. N 676/1337)
8.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Корвет-центр":
8.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.

8.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право
користування земельною ділянкою.
8.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних
мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
8.1.4. Питання відшкодування відновлюючої вартості зелених насаджень (акт обстеження зелених
насаджень від 05.03.2003 N 26) та інші майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
8.1.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування та архітектури від
02.06.2003 N 19-202, Державного управління екології та природних ресурсів в м. Києві від 12.06.2003 N 088-20/1481 та управління охорони пам'яток історії, культури та історичного середовища м. Києва від
18.02.2003 N 613.
8.1.6. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва".
8.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
9. Затвердити проект відведення земельної ділянки Державній інспекції з енергозбереження для
експлуатації та обслуговування адміністративного будинку на вул. Краківській, 17 у Дніпровському районі
м. Києва.
Надати Державній інспекції з енергозбереження, за умови виконання п. 9.1 цього рішення, в постійне
користування земельну ділянку площею 0,47 га для експлуатації та обслуговування адміністративного
будинку на вул. Краківській, 17 у Дніпровському районі м. Києва за рахунок земель міської забудови.
9.1. Державній інспекції з енергозбереження:
9.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
9.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право
користування земельною ділянкою.
9.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних
мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
9.1.4. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
9.1.5. При необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва, питання оформлення
дозвільної та проектно-кошторисної документації вирішувати в порядку, визначеному нормативами
забудови м. Києва.
9.1.6. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва".
9.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
10. Затвердити проект відведення земельної ділянки відкритому акціонерному товариству Київський
завод "Аналітприлад" для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового будинку з вбудованоприбудованими приміщеннями на просп. Перемоги, 26 у Шевченківському районі м. Києва.
Передати відкритому акціонерному товариству Київський завод "Аналітприлад", за умови виконання п.
10.1 цього рішення, в довгострокову оренду на 10 років земельну ділянку площею 0,62 га для будівництва,
експлуатації та обслуговування житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями на просп.
Перемоги, 26 у Шевченківському районі м. Києва, в тому числі:
- площею 0,56 га - за рахунок земель, наданих ВАТ Київський завод "Аналітприлад" відповідно до
рішення Київської міської ради від 03.06.99 N 267-2/368 "Про надання та вилучення земельних ділянок";
- площею 0,06 га - за рахунок земель міської забудови.
Визнати такими, що втратили чинність, пункт 11 та додаток 11 до рішення Київської міської ради від
03.06.99 N 267-2/368 "Про надання та вилучення земельних ділянок".
10.1. Відкритому акціонерному товариству "Київський завод "Аналітприлад":
10.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
10.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право
користування земельною ділянкою.
10.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
10.1.4 Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.

10.1.5. Передати Головному управлінню житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) 5 % загальної площі будинку (крім службової), а по
земельних ділянках у центральній частині міста Києва, яка визначається Генеральним планом розвитку
міста, - 10 % загальної площі будинку (крім службової) на підставі п. 50 рішення Київської міської ради від
28.12.2002 N 232/392 "Про бюджет міста Києва на 2003 рік".
10.1.6. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва".
10.1.7. Виконати вимоги, викладені в листах Державного управління екології та природних ресурсів в м.
Києві від 01.08.2002 N 08-8-13/4305 та управління охорони пам'яток історії, культури та історичного
середовища від 02.12.2002 N 4624.
10.2. Розірвати за згодою сторін договір оренди земельної ділянки від 19.01.2001 N 88-6-00016.
10.3. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
11. Затвердити проект відведення земельних ділянок товариству з обмеженою відповідальністю
"ПРОМІНЬ" для будівництва, експлуатації та обслуговування автозаправного комплексу на перетині вулиць
Маршала Тимошенка та Зої Гайдай у Оболонському районі м. Києва.
Передати товариству з обмеженою відповідальністю "ПРОМІНЬ", за умови виконання п. 11.1 цього
рішення, земельні ділянки загальною площею 0,23 га для будівництва, експлуатації та обслуговування
автозаправного комплексу на перетині вулиць Маршала Тимошенка та Зої Гайдай у Оболонському районі
м. Києва за рахунок земель міської забудови, в тому числі:
- ділянку N 1 площею 0,16 га - в короткострокову оренду на 1 рік;
- ділянку N 2 площею 0,07 га, в межах червоних ліній, - в короткострокову оренду на 5 років.
11.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "ПРОМІНЬ":
11.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
11.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документи, що посвідчують право
користування земельними ділянками.
11.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельних ділянок.
11.1.4. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
11.1.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування та архітектури від
22.01.2003 N 18-91, Головного державного санітарного лікаря м. Києва від 29.04.2003 N 2943, Державного
управління екології та природних ресурсів в м. Києві від 20.05.2003 N 08-8-20/2711.
11.1.6. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва".
11.1.7. Земельну ділянку в межах червоних ліній використовувати з обмеженнями відповідно до вимог
містобудівного законодавства.
11.1.8. Перерахувати місту кошти через Головне управління економіки та розвитку міста виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) як компенсацію витрат за
інженерну підготовку та гідронамив території.
11.2. Попередити землекористувача, що право користування земельними ділянками може бути
припинено відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
12. Затвердити проект відведення Головному управлінню ритуальних послуг виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) земельних ділянок для будівництва,
експлуатації та обслуговування міського кладовища для тварин у складі колумбарію з могильником для
захоронення тварин, крематорію, АТП та господарських приміщень біля ТЕЦ-6 у Деснянському районі м.
Києва.
(абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
рішеннями Київської міської ради від 02.04.2009 р. N 265/1321,
від 08.10.2009 р. N 413/2482)
Віднести частину лісових земель площею 5,40 га у кварталах N 21, 22 Білодібровного лісництва
Дарницького лісопаркового господарства до земель запасу житлової та громадської забудови з
виключенням їх з категорії земель лісового фонду з відшкодуванням збитків лісогосподарського
виробництва (лист-згода від 10.06.2002 N 773).
Передати Головному управлінню ритуальних послуг виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), за умови виконання п. 12.1 цього рішення, земельні ділянки

для будівництва, експлуатації та обслуговування міського кладовища для тварин в складі колумбарію з
могильником для захоронення тварин, крематорію, АТП та господарських приміщень біля ТЕЦ-6 у
Деснянському районі м. Києва за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови загальною
площею 5,40 га, в тому числі:
(абзац третій пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
рішеннями Київської міської ради від 02.04.2009 р. N 265/1321,
від 08.10.2009 р. N 413/2482)
- ділянку N 1 площею 4,54 га - у постійне користування;
(абзац четвертий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Київської міської ради від 08.10.2009 р. N 413/2482)
- ділянку N 2 площею 0,86 га - у короткострокову оренду на 17 місяців, на період будівництва.
12.1. Головному управлінню ритуальних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації):
(підпункт 12.1 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
рішеннями Київської міської ради від 02.04.2009 р. N 265/1321,
від 08.10.2009 р. N 413/2482)
12.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
12.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документи, що посвідчують право
користування земельними ділянками.
12.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельних ділянок.
12.1.4. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
12.1.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування та архітектури від
25.06.2002 N 18-2540, Державного управління екології та природних ресурсів в м. Києві від 04.07.2002 N
08-8-14/2262, Головного державного санітарного лікаря м. Києва від 03.06.2002 N 2683, державного
підприємства Дарницького лісопаркового господарства від 27.05.2002 N 124.
12.1.6. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва".
12.2. Попередити землекористувача, що право користування земельними ділянками може бути
припинено відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
13. Затвердити проект відведення земельної ділянки театрально-видовищному закладу культури
"Київський драматичний театр на Подолі" для експлуатації та обслуговування будівель театру на
Андріївському узвозі, 20-а, 20-б у Подільському районі м. Києва.
Надати театрально-видовищному закладу культури "Київський драматичний театр на Подолі", за умови
виконання п. 13.1 цього рішення, у постійне користування земельну ділянку площею 0,11 га для
експлуатації та обслуговування будівель театру на Андріївському узвозі, 20-а, 20-б у Подільському районі
м. Києва за рахунок земель міської забудови.
13.1. Театрально-видовищному закладу культури "Київський драматичний театр на Подолі":
13.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
13.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право
користування земельною ділянкою.
13.1.3. При необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва питання оформлення
дозвільної та проектно-кошторисної документації вирішувати в порядку, визначеному нормативами
забудови м. Києва.
13.1.4. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва".
13.1.5. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
13.1.6. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
13.1.7. Дотримуватись вимог протизсувного режиму на земельній ділянці.
13.1.8. Виконати вимоги, викладені в листах управління охорони пам'яток історії, культури та
історичного середовища від 29.07.2002 N 2808, Державного управління екології та природних ресурсів в м.
Києві від 16.07.2002 N 08-8-14/4009.
13.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено

відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
14. Пункт 14 відмінено
(згідно з рішенням Київської міської
ради від 12.07.2007 р. N 1128-2/1789)
15. Затвердити проект відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"СИНЕВІР" для будівництва, експлуатації та обслуговування автостоянки, магазину та кафе на вул.
Електротехнічній у Деснянському районі м. Києва.
Передати товариству з обмеженою відповідальністю "СИНЕВІР", за умови виконання п. 15.1 цього
рішення, у довгострокову оренду на 15 років земельну ділянку площею 0,88 га для будівництва,
експлуатації та обслуговування автостоянки, магазину та кафе на вул. Електротехнічній у Деснянському
районі м. Києва за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови.
15.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "СИНЕВІР":
15.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
15.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право
користування земельною ділянкою.
15.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
15.1.4. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
15.1.5. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва".
15.1.6. Перерахувати місту кошти через Головне управління економіки та розвитку міста виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) як компенсацію витрат за
інженерну підготовку та гідронамив території.
15.1.7. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування та архітектури від
02.04.2003 N 18-903 та Державного управління екології та природних ресурсів в м. Києві від 16.05.2003 N
08-8-20/3222.
15.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
16. Затвердити проект відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю фірмі
"АТРІО" для будівництва, експлуатації та обслуговування автозаправної станції з комплексом сервісного
обслуговування на вул. Луговій, 2 в Оболонському районі м. Києва.
Передати товариству з обмеженою відповідальністю фірмі "АТРІО", за умови виконання п. 16.1 цього
рішення, в короткострокову оренду на 5 років земельну ділянку площею 0,12 га, в межах червоних ліній,
для будівництва, експлуатації та обслуговування автозаправної станції з комплексом сервісного
обслуговування на вул. Луговій, 2 в Оболонському районі м. Києва за рахунок земель міської забудови.
16.1. Товариству з обмеженою відповідальністю фірмі "АТРІО":
16.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
16.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право
користування земельною ділянкою.
16.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
16.1.4. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
16.1.5. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва".
16.1.6. Земельну ділянку в межах червоних ліній використовувати з обмеженнями відповідно до вимог
містобудівного законодавства.
16.1.7. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування та архітектури від
27.03.2003 N 18-786, Головного державного санітарного лікаря м. Києва від 24.04.2003 N 2642, Державного
управління екології та природних ресурсів в м. Києві від 26.05.2003 N 08-8-20/3168.
16.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
17. Затвердити проект відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю "СІМЦЕНТР" для реконструкції нежитлового будинку з подальшою експлуатацією та обслуговуванням
ресторану на вул. Горького, 97 у Голосіївському районі м. Києва.

Передати товариству з обмеженою відповідальністю "СІМ-ЦЕНТР", за умови виконання п. 17.1 цього
рішення, в довгострокову оренду на 25 років земельну ділянку площею 0,05 га для реконструкції
нежитлового будинку з подальшою експлуатацією та обслуговуванням ресторану на вул. Горького, 97 у
Голосіївському районі м. Києва за рахунок земель міської забудови у зв'язку з переходом права власності
на нежитлове приміщення (договір купівлі-продажу від 24.02.2003, акт приймання-передачі від 24.02.2003).
17.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "СІМ-ЦЕНТР":
17.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
17.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право
користування земельною ділянкою.
17.1.3. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
17.1.4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища від 28.05.2003 N 19-71, Головного державного санітарного лікаря м. Києва
від 16.05.2003 N 3440, Державного управління екології та природних ресурсів в м. Києві від 06.06-2003 N
08-8-20/3724 та управління охорони пам'яток історії, культури та історичного середовища від 30.05.2003 N
2641.
17.1.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
17.1.6. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва".
17.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
18. Затвердити проект відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"ВАЛВО" для будівництва, експлуатації та обслуговування автозаправної станції на вул. Дегтярівській, 29 31 у Шевченківському районі м. Києва.
Припинити Київському міському територіально-виробничому об'єднанню автомобільного транспорту
право користування частиною земельної ділянки, відведеної відповідно до рішення виконавчого комітету
Київської міської Ради депутатів трудящих від 13.01.65 N 11 "Про відвод земельної ділянки Київському
міськуправлінню пасажирського автотранспорту під будівництво II поверхової споруди на 1000 автомашин
таксі" та п. 4 рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 12.03.66 N 323
"Про відвод земельних ділянок підприємствам і організаціям міста під капітальну забудову", площею 0,12
га (лист-згода від 24.03.2001 N 01-211) та зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу
транспорту.
Передати товариству з обмеженою відповідальністю "ВАЛВО", за умови виконання п. 18.1 цього
рішення, в короткострокову оренду на один рік земельну ділянку площею 0,12 га для будівництва,
експлуатації та обслуговування автозаправної станції на вул. Дегтярівській, 29 - 31 у Шевченківському
районі м. Києва за рахунок земель запасу транспорту.
18.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "ВАЛВО":
18.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
18.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право
користування земельною ділянкою.
18.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
18.1.4. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
18.1.5. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва".
18.1.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища від 09.06.2003 N 19-351, Головного державного санітарного лікаря м. Києва
від 26.05.2003 N 3687, Головного управління транспорту від 13.05.2003 N 1122-гу.
18.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
19. Затвердити проект відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю "ММ
ЛТД" для будівництва, експлуатації та обслуговування нежитлового будинку з адміністративними
приміщеннями та кафе-баром з влаштуванням літнього майданчика на Вознесенському узвозі, 23-в у
Шевченківському районі м. Києва.

Передати товариству з обмеженою відповідальністю "ММ ЛТД", за умови виконання п. 19.1 цього
рішення, в довгострокову оренду на 15 років земельну ділянку площею 0,11 га для будівництва,
експлуатації та обслуговування нежитлового будинку з адміністративними приміщеннями та кафе-баром з
влаштуванням літнього майданчика на Вознесенському узвозі, 23-в у Шевченківському районі м. Києва за
рахунок земель міської забудови.
(дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю "ММ ЛТД" на будівництво нежитлового будинку з
адміністративними приміщеннями та кафе-баром з влаштуванням літнього майданчика на Вознесенському
узвозі, 23-в у Шевченківському районі, наданий відповідно до цього пункту, поновлено згідно з
розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 09.04.2008 р. N 508)
19.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "ММ ЛТД":
19.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
19.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право
користування земельною ділянкою.
19.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
19.1.4. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
19.1.5. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва".
19.1.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування та архітектури від
13.12.2002 N 18-3675, Державного управління екології та природних ресурсів в м. Києві від 17.02.2003 N
08-8-20/581, управління охорони пам'яток історії, культури та історичного середовища від 28.12.2002 N
5082.
19.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
20. Затвердити проект відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"Європейські інженерні системи" для будівництва, експлуатації та обслуговування офісного будинку на вул.
Березняківській, 29 у Дніпровському районі м. Києва.
Передати товариству з обмеженою відповідальністю "Європейські інженерні системи", за умови
виконання п. 20.1 цього рішення, в довгострокову оренду на 25 років земельну ділянку площею 0,36 га для
будівництва, експлуатації та обслуговування офісного будинку на вул. Березняківській, 29 у Дніпровському
районі м. Києва за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови.
20.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Європейські інженерні системи":
20.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
20.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право
користування земельною ділянкою.
20.1.3. Питання відшкодування відновлюючої вартості зелених насаджень (акт обстеження зелених
насаджень від 20.02.2003 N 51) та інші майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
20.1.4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування та архітектури від
28.01.2003 N 18-154, Головного державного санітарного лікаря м. Києва від 05.02.2003 N 646, Державного
управління екології та природних ресурсів в м. Києві від 13.03.2003 N 08-8-20/1544 та від 25.02.2003 N 1010-12/1360.
20.1.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
20.1.6. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва".
20.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
21. Затвердити проект відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"Агентство екологічних досліджень" для реконструкції нежитлової будівлі, подальшої експлуатації та
обслуговування торговельно-офісного центру на вул. Сурикова, 3 (літера А) у Солом'янському районі м.
Києва.
Передати товариству з обмеженою відповідальністю "Агентство екологічних досліджень", за умови
виконання п. 21.1 цього рішення, у довгострокову оренду на 25 років земельну ділянку площею 1,80 га для

реконструкції нежитлової будівлі, подальшої експлуатації та обслуговування торговельно-офісного центру
на вул. Сурикова, 3 (літера А) у Солом'янському районі м. Києва за рахунок земель міської забудови
(площею 0,09 га) та за рахунок частини земель, відведених відповідно до рішень виконавчого комітету
Київської міської Ради депутатів трудящих від 30.10.62 N 1774 "Про відвод земельної ділянки підприємству
п/с 153 під будівництво лабораторії і виробничих корпусів" та від 15.01.63 N 28 "Про додатковий відвод
земельної ділянки підприємству п/с 153 під будівництво лабораторії і виробничих корпусів" (площею 1,71
га).
21.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Агентство екологічних досліджень":
21.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
21.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право
користування земельною ділянкою.
21.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
21.1.4. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва".
21.1.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища від 19.05.2003 N 19-29, Державного управління екології та природних
ресурсів в м. Києві від 26.05.2003 N 08-8-20/1482.
21.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
22. Затвердити проект відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"КИЇВВИСОТБУД" та відкритому акціонерному товариству "Домобудівний комбінат N 4" для будівництва
житлових будинків та об'єктів соціально-побутового призначення у 4-а мікрорайоні житлового масиву
Позняки у Дарницькому районі м. Києва.
Передати товариству з обмеженою відповідальністю "КИЇВВИСОТБУД" та відкритому акціонерному
товариству "Домобудівний комбінат N 4", за умови виконання п. 22.1 цього рішення, в спільну
довгострокову оренду на 7 років земельну ділянку площею 23,85 га для будівництва житлових будинків та
об'єктів соціально-побутового призначення у 4-а мікрорайоні житлового масиву Позняки у Дарницькому
районі м. Києва за рахунок земель міської забудови.
22.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "КИЇВВИСОТБУД" та відкритому акціонерному
товариству "Домобудівний комбінат N 4":
22.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
22.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право
користування земельною ділянкою.
22.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
22.1.4. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва".
22.1.5. Питання відшкодування відновлюючої вартості зелених насаджень (акт обстеження зелених
насаджень від 04.06.2003 N 107) та інші майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
22.1.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища від 09.06.2003 N 19-336, Головного державного санітарного лікаря м. Києва
від 09.06.2003 N 4016, Державного управління екології та природних ресурсів в м. Києві від 18.06.2003 N
08-8-20/4612, від 13.06.2003 N 10-10-12/4624 та державного комунального підприємства "Плесо" від
13.06.2003 N 567.
22.1.7. Передати Головному управлінню житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) 5 % загальної площі будинку (крім службової), а по
земельних ділянках у центральній частині міста Києва, яка визначається Генеральним планом розвитку
міста, - 10 % загальної площі будинку (крім службової) на підставі п. 50 рішення Київської міської ради від
28.12.2002 N 232/392 "Про бюджет міста Києва на 2003 рік".
22.1.8. Перерахувати місту коліти через Головне управління економіки та розвитку міста виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) як компенсацію витрат за
інженерну підготовку та гідронамив території.
22.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено

відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
23. Пункт 23 відмінено
(згідно з рішенням Київської міської
ради від 23.04.2009 р. N 424/1480)
24. Затвердити проект відведення земельної ділянки закритому акціонерному товариству "ХІМЕКСІ" для
експлуатації та обслуговування офісного приміщення на вул. Григорія Сковороди, 17-г у Подільському
районі м. Києва.
Передати закритому акціонерному товариству "ХІМЕКСІ", за умови виконання п. 24.1 цього рішення, в
довгострокову оренду на 25 років земельну ділянку площею 0,07 га для експлуатації та обслуговування
офісного приміщення на вул. Григорія Сковороди, 17-г у Подільському районі м. Києва у зв'язку з
переходом права власності на будівлю (договір купівлі-продажу від 19.07.2002) за рахунок земель міської
забудови.
24.1. Закрите акціонерне товариство "ХІМЕКСІ":
24.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
24.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право
користування земельною ділянкою.
24.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
24.1.4. При необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва питання оформлення
дозвільної та проектно-кошторисної документації вирішувати в порядку, визначеному нормативами
забудови м. Києва.
24.1.5. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
24.1.6. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва".
24.1.7. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування та архітектури від
18.09.2002 N 18-3165, управління охорони пам'яток історії, культури та історичного середовища від
19.09.2002 N 217-з.
24.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
25. Затвердити проект відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"ДІАМАНТ" для будівництва автозаправної станції з об'єктами сервісного обслуговування на вул. Міській,
1/1 у Оболонському районі м. Києва.
Віднести частину лісових земель площею 0,08 га в кварталі 73 Київського лісництва Святошинського
лісопаркового господарства до земель запасу транспорту з виключенням їх з категорії земель лісового
фонду та відшкодувати втрати лісогосподарського виробництва (лист-згода від 23.06.2003 N 240).
Передати товариству з обмеженою відповідальністю "ДІАМАНТ", за умови виконання п. 25.1 цього
рішення, в короткострокову оренду на один рік земельну ділянку площею 0,35 га для будівництва
автозаправної станції з об'єктами сервісного обслуговування на вул. Міській, 1/1 в Оболонському районі м.
Києва за рахунок земель міської забудови (0,27 га) та за рахунок земель запасу транспорту (0,08 га).
25.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "ДІАМАНТ":
25.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
25.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право
користування земельною ділянкою.
25.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
25.1.4. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
25.1.5. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва".
25.1.6. Відшкодування розміру втрат лісових земель здійснити в установленому порядку.
25.1.7. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища від 09.06.2003 N 19-353, Головного управління транспорту від 07.04.2003 N
817-гу, Київського комунального об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста
"Київзеленбуд" від 07.07.2003 N 865.
25.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено

відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
26. Затвердити проект відведення земельних ділянок товариству з обмеженою відповідальністю
"ГЕОКОН" для будівництва, експлуатації та обслуговування офісних приміщень та гаражів у
Глибочицькому проїзді, 2 у Шевченківському районі м. Києва.
Передати товариству з обмеженою відповідальністю "ГЕОКОН", за умови виконання п. 26.1 цього
рішення, земельні ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування офісних приміщень та гаражів
у Глибочицькому проїзді, 2 у Шевченківському районі м. Києва за рахунок земель міської забудови
загальною площею 0,48 га, з них:
- ділянку N 1 площею 0,44 га - в довгострокову оренду на 15 років;
- ділянку N 2 площею 0,04 га, в межах червоних ліній, - в короткострокову оренду на 5 років.
26.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "ГЕОКОН":
26.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
26.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документи, що посвідчують право
користування земельними ділянками.
26.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельних ділянок.
26.1.4. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва".
26.1.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища від 04.04.2003 N 18-1044, Головного державного санітарного лікаря м. Києва
від 20.05.2003 N 3512, Головного управління охорони культурної спадщини та реставраційновідновлювальних робіт від 06.06.2003 N 2833 і Державного управління екології та природних ресурсів в м.
Києві від 06.06.2003 N 08-8-20/3815.
26.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
27. Вилучити з користування державного проектного інституту "Київський Промбудпроект" земельну
ділянку площею 0,19 га, відведену відповідно рішень виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів
трудящих від 11.03.52 N 566 "Про відвод земельної ділянки Київським відділам інститутів
"Промбудпроекту" та "Водоканалпроекту" Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії під
будівництво адміністративного та житлового будинку" та Київської міської Ради народних депутатів від
16.07.90 N 618 "Про відведення додаткової земельної ділянки ДТТТ "Київський Промбудпроект" та дозвіл
Київській міській раді ВДФСТ профспілок на здійснення реконструкції Київського велотреку і розширення
ДПІ "Київський Промбудпроект", що знаходиться на суміжних територіях по вул. Михайла Коцюбинського з
вул. Леніна у Радянському районі" (лист-згода від 09.04.2001 N 01-13/229).
Вилучити з користування Українського спортивного товариства профспілок "Україна" земельну ділянку
площею 0,20 га, відведену відповідно до рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів
трудящих від 03.10.67 N 1695 "Про закріплення існуючої території і додатковий відвод земельної ділянки
Київській обласній Раді добровільного спортивного товариства "Авангард" під будівництво спортивного
комплексу і трибун" (лист-згода від 20.06.2003 N 137/01).
Затвердити проект відведення земельної ділянки спільному українсько-хорватському підприємству
"ГІПЕК" для будівництва, експлуатації та обслуговування житлово-громадського комплексу з підземним
паркінгом на вул. Богдана Хмельницького, 58 у Шевченківському районі м. Києва.
Передати спільному українсько-хорватському підприємству "ГІПЕК", за умови виконання п. 27.1 цього
рішення, в довгострокову оренду на 25 років земельну ділянку для будівництва, експлуатації та
обслуговування житлово-громадського комплексу з підземним паркінгом на вул. Богдана Хмельницького,
58 у Шевченківському районі м. Києва загальною площею 0,50 га, в тому числі:
- площею 0,19 га - за рахунок частини земель, вилучених відповідно до пункту 27 цього рішення;
- площею 0,20 га - за рахунок частини земель, вилучених відповідно до пункту 27 цього рішення;
- площею 0,11 га за - рахунок земель міської забудови.
27.1. Спільному українсько-хорватському підприємству "ГІПЕК":
27.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
27.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право
користування земельною ділянкою.
27.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.

27.1.4. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
27.1.5. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва".
27.1.6. Передати Головному управлінню житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) 5 % загальної площі будинку (крім службової), а по
земельних ділянках у центральній частині міста Києва, яка визначається Генеральним планом розвитку
міста, - 10 % загальної площі будинку (крім службової) на підставі п. 50 рішення Київської міської ради від
28.12.2002 N 232/392 "Про бюджет міста Києва на 2003 рік".
27.1.7. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування та архітектури від
05.12.2002 N 18-3640, Головного державного санітарного лікаря м. Києва від 29.05.2003 N 3766 і
Державного управління екології та природних ресурсів в м. Києві від 06.03.2001 N 08-8-13/920.
27.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
28. Затвердити проект відведення земельної ділянки комунальному підприємству з утримання та
експлуатації житлового фонду спеціального призначення "СПЕЦЖИТЛОФОНД" для реконструкції
гуртожитку під житловий будинок на вул. Фрометівській, 18-а у Голосіївському районі м. Києва.
Передати комунальному підприємству з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального
призначення "СПЕЦЖИТЛОФОНД", за умови виконання п. 28.1 цього рішення, у короткострокову оренду
на 1 рік земельну ділянку площею 0,37 га для реконструкції гуртожитку під житловий будинок на вул.
Фрометівській, 18-а у Голосіївському районі м. Києва у зв'язку із передачею гуртожитку на баланс
підприємства (розпорядження Київської міської державної адміністрації від 12.12.2002 N 2234 "Про
гуртожиток комунальної власності територіальної громади міста Києва на вул. Фрометівській, 18-а", акт
приймання-передачі від 17.03.2003), у тому числі:
- площею 0,25 га - за рахунок частини земель, відведених відповідно до рішень виконавчого комітету
Київської міської Ради депутатів трудящих від 15.05.56 N 687 "Про відвод земельної ділянки ремонтнобудівельному тресту Кагановичського району під будівництво гуртожитку на 300 осіб" та від 28.05.59 N 840
"Про відвод земельної ділянки ремонтно-будівельному тресту Московського району під будівництво
житлового будинку самодіяльним засобом";
- площею 0,02 га - за рахунок частини земель, відведених відповідно до рішення виконавчого комітету
Київської міської Ради депутатів трудящих від 17.07.73 N 1118 "Про відведення головному підприємству
"Укртекстильгалантерея" Міністерства легкої промисловості УРСР земельної ділянки під будівництво
житлового будинку готельного типу по Тихонівському провулку в Московському районі";
- площею 0,01 га - за рахунок частини земель, відведених відповідно до рішення виконавчого комітету
Київської міської Ради депутатів трудящих від 07.05.73 N 632 "Про відведення земельної ділянки тресту
"Промбудматеріалів" під будівництво житлового будинку готельного типу";
- площею 0,09 га - за рахунок земель міської забудови.
28.1. Комунальному підприємству з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального
призначення "СПЕЦЖИТЛОФОНД":
28.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
28.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право
користування земельною ділянкою.
28.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
28.1.4. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва".
28.1.5. Питання відшкодування відновлюючої вартості зелених насаджень (акт попереднього
обстеження зелених насаджень від 12.03.2002 N 497) та інші майново-правові питання вирішувати в
установленому порядку.
28.1.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища від 05.06.2003 N 19-307, Державного управління екології та природних
ресурсів в м. Києві від 18.06.2003 N 08-8-20/4819 та Головного державного санітарного лікаря м. Києва від
02.04.2003 N 2078.
28.1.7. Передати Головному управлінню житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) 5 % загальної площі будинку (крім службової), а по
земельних ділянках у центральній частині міста Києва, яка визначається Генеральним планом розвитку

міста, - 10 % загальної площі будинку (крім службової) на підставі п. 50 рішення Київської міської ради від
28.12.2002 N 232/392 "Про бюджет міста Києва на 2003 рік".
28.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
29. Затвердити проект відведення земельної ділянки дочірньому підприємству "Міськінвестжитлобуд"
для будівництва житлового будинку на вул. Ушинського, 14-а у Солом'янському районі м. Києва.
Припинити Міськплодоовочторгу право користування земельною ділянкою, відведеною йому відповідно
до рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 13.12.66 N 1923 "Про
відведення земельної ділянки Міськплодоовочторгу під будівництво овочевого павільйону", у зв'язку з
припиненням діяльності установи та віднести зазначену земельну ділянку до земель запасу житлової та
громадської забудови.
Припинити першому Київському тресту їдалень право користування земельною ділянкою, відведеною
йому відповідно до рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 09.04.69 N
497 "Про відведення земельної ділянки першому Київському тресту їдалень під будівництво павільйону
весняно-літньої торгівлі", у зв'язку з припиненням діяльності установи та віднести зазначену земельну
ділянку до земель запасу житлової та громадської забудови.
Передати дочірньому підприємству "Міськінвестжитлобуд", за умови виконання п. 29.1 цього рішення, в
короткострокову оренду на 5 років земельну ділянку загальною площею 0,92 га для будівництва житлового
будинку на вул. Ушинського, 14-а у Солом'янському районі м. Києва за рахунок земель запасу житлової та
громадської забудови.
29.1. Дочірньому підприємству "Міськінвестжитлобуд":
29.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
29.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право
користування земельною ділянкою.
29.1.3. Питання відшкодування відновлюючої вартості зелених насаджень (акт попереднього
обстеження зелених насаджень від 25.06.2003 N 96) та інші майново-правові питання вирішувати в
установленому порядку.
29.1.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
29.1.5. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва".
29.1.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища від 25.06.2003 N 19-756, Головного державного санітарного лікаря м. Києва
від 24.06.2003 N 4582, Державного управління екології та природних ресурсів в м. Києві від 25.06.2003 N
08-8-20/5148.
29.1.7. Передати Головному управлінню житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) 5 % загальної площі будинку (крім службової), а по
земельних ділянках у центральній частині міста Києва, яка визначається Генеральним планом розвитку
міста, - 10 % загальної площі будинку (крім службової) на підставі п. 50 рішення Київської міської ради від
28.12.2002 N 232/392 "Про бюджет міста Києва на 2003 рік".
29.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
(договір оренди земельної ділянки загальною площею 0,9171 га на вул. Ушинського, 14-а у
Солом'янському районі м. Києва від 03.02.2004 N 72-6-00136, укладений на підставі цього пункту,
поновлено на 5 років з 04.02.2009 р. згідно з рішенням Київської міської ради від 24.12.2009 р. N 987/3056)
30. Затвердити проект відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю "ГРАНД
СПОРТ" для будівництва, експлуатації та обслуговування спортивного автокомплексу в урочищі Чорторий
у Деснянському районі м. Києва.
Припинити Київському комунальному об'єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених
насаджень міста "Київзеленбуд" право користування частиною земельної ділянки, відведеної відповідно до
рішень виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 05.06.72 N 907 "Про відведення
земельної ділянки Виробничому управлінню підприємств зеленого господарства міськвиконкому під
спорудження парку "Дружби народів" в урочищі "Чорторий", від 12.11.73 N 1791 "Про відведення
додаткової земельної ділянки виробничому управлінню підприємств зеленого господарства
міськвиконкому під спорудження парку "Дружби народів" в урочищі "Чорторий" Подільського району" та від

15.12.75 N 1263/4 "Про хід виконання рішень виконкому міськради "Про впорядкування місць масового
відпочинку трудящих на території Дніпровських островів і берегів Дніпра" та відведення додаткової
земельної ділянки управлінню "Київзеленбуд", площею 2,00 га (лист-згода від 13.06.2003 N 728) та
зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу рекреаційного призначення.
Передати товариству з обмеженою відповідальністю "ГРАНД СПОРТ", за умови виконання п. 30.1 цього
рішення, в довгострокову оренду на 25 років земельну ділянку площею 2,00 га для будівництва,
експлуатації та обслуговування спортивного автокомплексу в урочищі Чорторий у Деснянському районі м.
Києва за рахунок земель запасу рекреаційного призначення.
30.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "ГРАНД СПОРТ":
30.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
30.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право
користування земельною ділянкою.
30.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
30.1.4. Питання відшкодування відновлюючої вартості зелених насаджень (акт обстеження зелених
насаджень від 03.06.2003 N 155) та інші майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
30.1.5. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва".
30.1.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування та архітектури від
02.10.2002 N 18-3228, Київського комунального об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених
насаджень міста "Київзеленбуд" від 13.06.2003 N 728, Державного управління екології та природних
ресурсів в м. Києві від 20.06.2003 N 08-8-20/4807.
30.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
31. Затвердити проект відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю "Аргосервіс" для будівництва, експлуатації та обслуговування ремонтно-відстойного пункту катерів, човнів і
автостоянки автомобілів на Набережно-Печерській дорозі, 4-а у Печерському районі м. Києва.
Передати товариству з обмеженою відповідальністю "Арго-сервіс", за умови виконання п. 31.1 цього
рішення, в довгострокову оренду на 25 років земельну ділянку площею 0,43 га (в тому числі водної
акваторії - 0,15 га) для будівництва, експлуатації та обслуговування ремонтно-відстойного пункту катерів,
човнів і автостоянки автомобілів на Набережно-Печерській дорозі, 4-а у Печерському районі м. Києва за
рахунок земель міської забудови.
31.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Арго-сервіс";
31.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
31.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право
користування земельною ділянкою.
31.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
31.1.4. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
31.1.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища від 29.05.2003 N 19-112, Головного державного санітарного лікаря м. Києва
від 09.06.2003 N 4010, Державного управління екологічної безпеки в м. Києві від 10.02.98 N 08-8-14/717,
Головного управління транспорту від 04.06.2003 N 1346-ГУ, державного комунального підприємства
"Плесо" від 06.06.2003 N 531.
31.1.6. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва".
31.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
32. Затвердити проект відведення земельної ділянки акціонерному товариству закритого типу
"Фінансово-промислова група "Атіка" для будівництва, обслуговування та експлуатації офісних споруд на
перетині вул. Верхній Вал та Вознесенського узвозу у Подільському районі м. Києва.
Передати акціонерному товариству закритого типу "Фінансово-промислова група "Атіка", за умови
виконання п. 32.1 цього рішення, в довгострокову оренду на 25 років земельну ділянку площею 0,20 га для
будівництва, обслуговування та експлуатації офісних споруд на перетині вул. Верхній Вал та

Вознесенського узвозу у Подільському районі м. Києва за рахунок земель міської забудови.
32.1. Акціонерному товариству закритого типу "Фінансово-промислова група "Атіка":
32.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
32.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право
користування земельною ділянкою.
32.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
32.1.4. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
32.1.5. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва".
32.1.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування та архітектури від
27.11.2002 N 18-3540, Державного управління екології та природних ресурсів в м. Києві від 07.03.2003 N
08-8-20/1558, управління охорони пам'яток історії, культури та історичного середовища від 16.04.2003 N
1996.
32.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
33. Затвердити проект відведення земельних ділянок товариству з обмеженою відповідальністю
"ЕКОБУД" для організації зони відпочинку з благоустроєм та озелененням території, прилеглої до
житлового будинку на вул. Ірпінській, 69-а у Святошинському районі м. Києва.
Передати товариству з обмеженою відповідальністю "ЕКОБУД", за умови виконання п. 33.1 цього
рішення, в довгострокову оренду на 25 років земельні ділянки загальною площею 0,36 га для організації
зони відпочинку з благоустроєм та озелененням території, прилеглої до житлового будинку, на вул.
Ірпінській, 69-а у Святошинському районі м. Києва за рахунок земель запасу житлової та громадської
забудови, з них:
- ділянку N 1 - площею 0,10 га;
- ділянку N 2 - площею 0,26 га.
33.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "ЕКОБУД":
33.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
33.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документи, що посвідчують право
користування земельними ділянками.
33.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельних ділянок.
33.1.4. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
33.1.5. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва".
33.1.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища від 23.06.2003 N 19-735, і Державного управління екології та природних
ресурсів в м. Києві від 16.01.2003 N 08-8-20/20.
33.2. Попередити землекористувача, що право користування земельними ділянками може бути
припинено відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
34. Затвердити проект відведення земельної ділянки приватному підприємству "Центр регіонального
розвитку" для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельного та адміністративно-офісного
центру на вул. Червоноармійській, 93 у Печерському районі м. Києва.
Передати приватному підприємству "Центр регіонального розвитку", за умови виконання п. 34.1 цього
рішення, в довгострокову оренду на 10 років земельну ділянку площею 0,04 га для будівництва,
експлуатації та обслуговування торговельного та адміністративно-офісного центру на вул.
Червоноармійській, 93 у Печерському районі м. Києва за рахунок земель міської забудови.
34.1. Приватному підприємству "Центр регіонального розвитку":
34.1.1. Виконувати умови АПЗ Головкиївархітектури та технічні умови відповідних служб щодо
приєднання об'єкта до інженерних мереж міста.
34.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право
користування земельною ділянкою.
34.1.3. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування та архітектури від

26.02.2003 N 18-560, Головного державного санітарного лікаря м. Києва від 14.05.2003 N 3366, Державного
управління екології та природних ресурсів в м. Києві від 24.06.2003 N 08-8-20/5002 та управління охорони
пам'яток історії, культури та історичного середовища від 18.03.2003 N 1587.
34.1.4. Питання відшкодування відновлюючої вартості зелених насаджень (акт обстеження зелених
насаджень від 22.04.2003) та інші майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
34.1.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
34.1.6. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва".
34.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
35. Затвердити проект відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"МЕРКУРІЙ" для реконструкції нежитлових приміщень з прибудовою та надбудовою одного поверху над
дворовою частиною під торговельний комплекс, його подальшої експлуатації і обслуговування на просп.
Перемоги, 19 у Шевченківському районі м. Києва.
Передати товариству з обмеженою відповідальністю "МЕРКУРІЙ", за умови виконання п. 35.1 цього
рішення, в довгострокову оренду на 25 років земельну ділянку площею 0,13 га для реконструкції
нежитлових приміщень з прибудовою та надбудовою одного поверху над дворовою частиною під
торговельний комплекс, його подальшої експлуатації і обслуговування на просп. Перемоги, 19 у
Шевченківському районі м. Києва за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови.
35.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "МЕРКУРІЙ":
35.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
35.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право
користування земельною ділянкою.
35.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
35.1.4. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
35.1.5. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва".
35.1.6. Виконати вимоги, викладені в листі Головного управління містобудування та архітектури від
13.03.2003 N 18-639.
35.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
36. Пункт 36 втратив чинність
(згідно з рішенням Київської міської
ради від 22.05.2013 р. N 523/9580)
37. Пункт 37 втратив чинність
(згідно з рішенням Київської міської
ради від 26.06.2007 р. N 986/1647)
38. Затвердити проект відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю "ЕпохаК" для будівництва, експлуатації та обслуговування готельно-офісного комплексу на вул. Петра
Сагайдачного, 3-17 у Подільському районі м. Києва.
Передати товариству з обмеженою відповідальністю "Епоха-К", за умови виконання п. 38.1 цього
рішення, в довгострокову оренду на 25 років земельну ділянку площею 0,38 га для будівництва,
експлуатації та обслуговування готельно-офісного комплексу на вул. Петра Сагайдачного, 3-17 у
Подільському районі м. Києва за рахунок земель міської забудови.
38.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Епоха-К":
38.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
38.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право
користування земельною ділянкою.
38.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
38.1.4. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
38.1.5. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про

пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва".
38.1.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища від 29.05.2003 N 19-78, управління охорони пам'яток історії, культури та
історичного середовища від 29.05.2003 N 2610, КП "Київпастранс" фунікулер від 22.05.2003 N 60,
Державного управління екології та природних ресурсів в м. Києві від 23.06.2003 N 08-8-20/4352.
38.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
39. Затвердити проект відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"Паритет-Авто" для реконструкції з розширенням існуючого майнового комплексу під розміщення
автоцентру на вул. Набережно-Луговій, 29 у Подільському районі м. Києва.
Передати товариству з обмеженою відповідальністю "Паритет-Авто", за умови виконання п. 39.1 цього
рішення, в короткострокову оренду на 3 роки земельну ділянку площею 0,59 га для реконструкції з
розширенням існуючого майнового комплексу під розміщення автоцентру на вул. Набережно-Луговій, 29 у
Подільському районі м. Києва, в тому числі:
- площею 0,49 га - за рахунок частини земель, відведених відповідно до рішення виконавчого комітету
Київської міської Ради депутатів трудящих від 25.12.62 N 2199 "Про закріплення за Винплодозаводом
земельної ділянки для розміщення заводу";
- площею 0,10 га - за рахунок земель міської забудови.
39.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Паритет-Авто":
39.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
39.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право
користування земельною ділянкою.
39.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
39.1.4. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
39.1.5. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва".
39.1.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища від 11.06.2003 N 19-530, державного управління екології та природних
ресурсів в м. Києві від 25.06.2003 N 08-8-20/5015, Головного державного санітарного лікаря м. Києва від
20.05.2003 N 3516, управління охорони пам'яток історії, культури та історичного середовища від 29.05.2003
N 2615.
39.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
40. Пункт 40 втратив чинність
(згідно з рішенням Київської
міської ради від 24.06.2004 р. N 345/1555)
41. Затвердити проект відведення земельної ділянки дочірньому підприємству "Міськінвестжитлобуд"
для будівництва спортивного комплексу на вул. Миколи Шепелева, 5 у Солом'янському районі м. Києва.
Припинити право користування земельною ділянкою Київському міжобласному управлінню професійнотехнічної освіти, відведеною йому відповідно до рішення виконавчого комітету Київської міської Ради
депутатів трудящих від 27.05.69 N 800 "Про відвод земельної ділянки Київському міжобласному
управлінню професійно-технічної освіти під будівництво спортивного комплексу", у зв'язку з припиненням
діяльності управління і зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу житлової та громадської
забудови.
Передати дочірньому підприємству "Міськінвестжитлобуд", за умови виконання п. 41.1 цього рішення, в
короткострокову оренду на 5 років земельну ділянку площею 2,00 га для будівництва спортивного
комплексу на вул. Миколи Шепелева, 5 у Солом'янському районі м. Києва за рахунок земель запасу
житлової та громадської забудови.
(пункт 41 втратив чинність, крім частини другої, згідно з
рішенням Київської міської ради від 18.03.2004 р. N 125/1335)
41.1. Підпункт 41.1 пункту 41 втратив чинність
(згідно з рішенням Київської
міської ради від 18.03.2004 р. N 125/1335)
41.2. Підпункт 41.2 пункту 41 втратив чинність

(згідно з рішенням Київської
міської ради від 18.03.2004 р. N 125/1335)
42. Пункт 42 відмінено
(згідно з рішенням Київської міської
ради від 06.10.2005 р. N 59/3523)
43. Затвердити проект відведення земельної ділянки Українській спілці ветеранів Афганістану (воїнівінтернаціоналістів) для будівництва багатоповерхового житлового будинку з підземним гаражем на вул.
Михайла Драгомірова, 2-а у Печерському районі м. Києва.
Передати Українській спілці ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), за умови виконання п.
43.1 цього рішення, у короткострокову оренду на 42 місяці земельну ділянку площею 0,77 га для
будівництва багатоповерхового житлового будинку з підземним гаражем на вул. Михайла Драгомірова, 2-а
у Печерському районі м. Києва за рахунок земель міської забудови.
43.1. Українській спілці ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів):
43.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
43.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право
користування земельною ділянкою.
43.1.3. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища від 11.06.2003 N 19-500, Державного управління екології та природних
ресурсів в м. Києві від 13.06.2003 N 08-8-20/4697, Головного державного санітарного лікаря м. Києва від
26.05.2003 N 3650 та Головного управління охорони культурної спадщини та реставраційновідновлювальних робіт від 02.06.2003 N 2631.
43.1.4. Питання відшкодування відновлюючої вартості зелених насаджень (акт обстеження зелених
насаджень від 06.03.2003 N 111) та інші майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
43.1.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
43.1.6. Передати Головному управлінню житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) 5 % загальної площі будинку (крім службової), а по
земельних ділянках у центральній частині міста Києва, яка визначається Генеральним планом розвитку
міста, - 10 % загальної площі будинку (крім службової) на підставі п. 50 рішення Київської міської ради від
28.12.2002 N 232/392 "Про бюджет міста Києва на 2003 рік".
43.1.7. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва".
43.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
(договір оренди земельної ділянки від 09.12.2003 р. N 82-6-00130 площею 0,7748 га (кадастровий номер
8000000000:82:244:0193), укладений між Київською міською радою та Українською спілкою ветеранів
Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) на підставі цього пункту, поновлено на 10 років згідно з рішенням
Київської міської ради від 04.09.2014 р. N 106/106)
44. Затвердити проект відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
виробничо-торговому підприємству "Титан" для будівництва, експлуатації і обслуговування продовольчого
магазину на просп. Шота Руставелі, 15-б у Печерському районі м. Києва.
Передати товариству з обмеженою відповідальністю виробничо-торговому підприємству "Титан", за
умови виконання п. 44.1 цього рішення, у довгострокову оренду на 25 років земельну ділянку площею
0,015 га для будівництва, експлуатації і обслуговування продовольчого магазину на вул. Шота Руставелі,
15-б у Печерському районі м. Києва за рахунок земель міської забудови.
44.1. Товариству з обмеженою відповідальністю виробничо-торговому підприємству "Титан":
44.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
44.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право
користування земельною ділянкою.
44.1.3. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
44.1.4. Виконати вимоги, викладені у листах Головного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища від 02.04.2003 N 18-1057, Державного управління екології та природних
ресурсів в м. Києві від 03.03.2003 N 08-8-20/1434, управління охорони пам'яток історії, культури та
історичного середовища від 07.11.2002 N 4233.

44.1.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
44.1.6. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва".
44.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
45. Затвердити проект відведення земельної ділянки дворовому автогаражному кооперативу
"Тургеневський" для будівництва, експлуатації та обслуговування гаражів на вул. Тургенєвській, 37/41 у
Шевченківському районі м. Києва.
Передати дворовому автогаражному кооперативу "Тургеневський", за умови виконання п. 45.1 цього
рішення, земельну ділянку площею 0,03 га у власність для будівництва, експлуатації та обслуговування
гаражів на вул. Тургенєвській, 37/41 у Шевченківському районі м. Києва за рахунок земель міської
забудови.
(абзац другий пункту 45 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Київської міської ради від 27.11.2003 р. N 235/1110)
45.1. Дворовому автогаражному кооперативу "Тургеневський":
45.1.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу
України.
(підпункт 45.1.1 пункту 45.1 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Київської міської ради від 27.11.2003 р. N 235/1110)
45.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право власності
на земельну ділянку.
(підпункт 45.1.2 пункту 45.1 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Київської міської ради від 27.11.2003 р. N 235/1110)
45.1.3. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
45.1.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
45.1.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування та архітектури від
12.12.2002 N 18-3662, Головного державного санітарного лікаря м. Києва від 19.11.2001 N 6636,
Державного управління екології та природних ресурсів в м. Києві від 17.06.2002 N 08-8-14/3483.
45.1.6. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва".
45.2. Попередити власника земельної ділянки, що право користування земельною ділянкою може бути
припинено відповідно до ст. ст. 140, 143 Земельного кодексу України.
(пункт 45.2 із змінами, внесеними згідно з рішенням
Київської міської ради від 27.11.2003 р. N 235/1110)
46. Затвердити проект відведення земельної ділянки Українському державному центру транспортного
сервісу "Ліски" для експлуатації зони обслуговування вздовж адміністративно-побутового корпусу
підприємства на вул. Олекси Довбуша, 22 у Дніпровському районі м. Києва.
Надати Українському державному центру транспортного сервісу "ЛІСКИ", за умови виконання п. 46.1
цього рішення, в постійне користування земельну ділянку площею 0,49 га для експлуатації зони
обслуговування вздовж адміністративно-побутового корпусу підприємства на вул. Олекси Довбуша, 22 у
Дніпровському районі м. Києва за рахунок земель міської забудови.
46.1. Українському державному центру транспортного сервісу "Ліски":
46.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
46.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право
користування земельною ділянкою.
46.1.3. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування та архітектури від
24.12.2002 N 18-3852, Головного державного санітарного лікаря м. Києва від 24.04.2003 N 2660,
Державного управління екології та природних ресурсів в м. Києві від 26.05.2003 N 08-8-20/2047.
46.1.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
46.1.5. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної

інфраструктури м. Києва".
46.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
47. Пункт 47 втратив чинність
(згідно з рішенням Київської
міської ради від 12.07.2012 р. N 942/8279)
48. Затвердити проект відведення земельних ділянок товариству з обмеженою відповідальністю
"ЛЮДМИЛА-ФАРМ" для експлуатації та обслуговування адміністративної нежитлової будівлі на вул.
Зоологічній, 5/1 у Шевченківському районі м. Києва.
Передати товариству з обмеженою відповідальністю "ЛЮДМИЛА-ФАРМ", за умови виконання п. 48.1
цього рішення, земельні ділянки загальною площею 0,17 га для експлуатації та обслуговування
адміністративної нежитлової будівлі на вул. Зоологічній, 5/1 у Шевченківському районі м. Києва, у зв'язку з
переходом права власності на будинок (договір купівлі-продажу від 04.09.2001 N 402, акт прийомупередачі від 06.09.2001), у тому числі:
- ділянку N 1 площею 0,16 га - у довгострокову оренду на 25 років, зокрема: площею 0,095 га - за
рахунок частини земель, відведених відповідно до рішення виконавчого комітету Київської міської Ради
депутатів трудящих від 02.02.60 N 163 "Про поновлення відводу виробничої території Київському заводу
Будшляхмаш"; площею 0,015 га - за рахунок частини земель, право користування якими оформлено
відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 17.02.98 N 322 "Про
оформлення комплексному виробничому кооперативному підприємству "Машинобудівник" права
користування земельною ділянкою для експлуатації та обслуговування адміністративної будівлі та
складських споруд на вул. Зоологічній, 5/1 у Радянському районі" та право користування якими посвідчено
договором на право тимчасового довгострокового користування землею на умовах оренди від 03.07.98 N
88-5-00027 (лист-згода від 28.03.2003 N 15); площею 0,05 га - за рахунок міських земель, не наданих у
власність чи користування;
- ділянку N 2 площею 0,01 га (в межах червоних ліній) - у короткострокову оренду на 5 років за рахунок
земель міської забудови.
48.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "ЛЮДМИЛА-ФАРМ":
48.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
48.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документи, що посвідчують право
користування земельними ділянками.
48.1.3. Виконати вимоги, викладені в листі Головного управління містобудування та архітектури від
22.11.2002 N 18-3516.
48.1.4. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
48.1.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельних ділянок.
48.1.6. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва".
48.1.7. Земельну ділянку в межах червоних ліній використовувати з обмеженнями відповідно до вимог
містобудівного законодавства.
48.2. ТОВ "Машинобудівник" оформити в установленому порядку внесення змін до договору на право
тимчасового користування землею на умовах оренди від 03.07.98 за N 88-5-00027.
48.3. Попередити землекористувача, що право користування земельними ділянками може бути
припинено відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
49. Затвердити проект відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"Промислово-інвестиційний холдинг "Богдан" для будівництва, експлуатації та обслуговування автоцентру
на вул. Новокостянтинівській, 1-а у Подільському районі м. Києва.
Передати товариству з обмеженою відповідальністю "Промислово-інвестиційний холдинг "Богдан", за
умови виконання п. 49.1 цього рішення, в довгострокову оренду на 25 років земельну ділянку площею 0,61
га для будівництва, експлуатації та обслуговування автоцентру за рахунок частини земель, відведених
відповідно до рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 11.11.58 N 1934
"Про додатковий відвод артілі "Мебельпром" земельної ділянки під поширення виробництва" (лист-згода
від 27.03.2003 N 212).
49.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Промислово-інвестиційний холдинг "Богдан":
49.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
49.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право
користування земельною ділянкою.
49.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
49.1.4. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
49.1.5. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва".
49.1.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування та архітектури від
02.06.2003 N 19-201, управління охорони пам'яток історії, культури та історичного середовища від
14.04.2003 N 1968.
49.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
50. Затвердити проект відведення земельної ділянки закритому акціонерному товариству
"СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС "МОНІТОР" для реконструкції з розширенням, подальшої
експлуатації та обслуговування будівлі спортивного комплексу з благоустроєм прилеглої території на вул.
Електриків, 29-а у Подільському районі м. Києва.
Передати закритому акціонерному товариству "СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС "МОНІТОР",
за умови виконання п. 50.1 цього рішення, у короткострокову оренду на 2 роки земельну ділянку площею
2,21 га, у тому числі площею 0,02 га в межах червоних ліній, для реконструкції з розширенням, подальшої
експлуатації та обслуговування будівлі спортивного комплексу з благоустроєм прилеглої території за
рахунок частини земель, відведених відповідно до рішень виконавчого комітету Київської міської Ради
народних депутатів від 30.07.68 N 1220 "Про додатковий відвод заводу "Ленінська кузня" земельної
ділянки для будівництва стадіону", виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від
12.05.64 N 595 "Про відвод заводу "Ленінська кузня" земельної ділянки для влаштування парку" (площею
2,19 га) та за рахунок земель міської забудови (площею 0,02 га, в межах червоних ліній, на період
будівництва), у зв'язку з переходом права власності на будівлю (свідоцтво на право власності від
28.03.2002 N 198-В).
50.1. Закритому акціонерному товариству "СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС "МОНІТОР":
50.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
50.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право
користування земельною ділянкою.
50.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
50.1.4. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва".
50.1.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування та архітектури від
06.02.2003 N 18-289, Державного управління екології та природних ресурсів в м. Києві від 14.03.2003 N 088-20/1145, управління охорони пам'яток історії, культури та історичного середовища від 16.01.2003 N 50.
50.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
51. Пункт 51 відмінено
(згідно з рішенням Київської
міської ради від 28.12.2004 р. N 1161/2571)
52. Пункт 52 втратив чинність
(згідно з рішенням Київської
міської ради від 29.04.2004 р. N 238-4/1448)
53. Затвердити проект відведення земельної ділянки Печерській рай
53. Пункт 53 відмінено
(згідно з рішенням Київської
міської ради від 18.06.2009 р. N 751/1807)
54. Пункт 54 втратив чинність
(згідно з рішеннями Київської
міської ради від 16.02.2012 р. N 169/7506,
від 24.05.2012 р. N 643/7980)
55. Затвердити проект відведення земельних ділянок товариству з обмеженою відповідальністю

"Проектно-будівельна фірма "Будівельні інвестиції" для будівництва, експлуатації та обслуговування
автозаправного комплексу на просп. Броварському біля станції метро "Чернігівська" у Деснянському
районі м. Києва.
Припинити Київському комунальному об'єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених
насаджень міста "Київзеленбуд" право користування частиною земельної ділянки, відведеної відповідно до
рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 23.02.65 N 230 "Про відвод
Управлінню зеленої зони м. Києва земельних ділянок для влаштування парків-скверів в Дарницькому
районі", площею 0,27 га (лист-згода від 06.06.2003 N 680) та зарахувати зазначену земельну ділянку до
земель запасу транспорту.
Передати товариству з обмеженою відповідальністю "Проектно-будівельна фірма "Будівельні
інвестиції", за умови виконання п. 55.1 цього рішення, земельні ділянки для будівництва, експлуатації та
обслуговування автозаправного комплексу на просп. Броварському біля станції метро "Чернігівська" у
Деснянському районі м. Києва загальною площею 0,32 га, з них:
- ділянку N 1 площею 0,27 га - у короткострокову оренду на 1 рік за рахунок земель запасу транспорту;
- ділянку N 2 площею 0,05 га, в межах червоних ліній, - у короткострокову оренду на 5 років за рахунок
земель міської забудови.
55.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Проектно-будівельна фірма "Будівельні інвестиції":
55.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
55.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документи, що посвідчують право
користування земельними ділянками.
55.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельних ділянок.
55.1.4. Питання відшкодування відновлюючої вартості зелених насаджень та інші майново-правові
питання вирішувати в установленому порядку.
55.1.5. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва".
55.1.6. Земельну ділянку в межах червоних ліній використовувати з обмеженнями відповідно до вимог
містобудівного законодавства.
55.1.7. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування та архітектури від
29.05.2003 N 19-121, Головного державного санітарного лікаря м. Києва від 23.04.2003 N 2630, Державного
управління екології та природних ресурсів в м. Києві від 04.06.2003 N 08-8-20/3472.
55.2. Попередити землекористувача, що право користування земельними ділянками може бути
припинено відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
56. Затвердити проект відведення земельної ділянки релігійній громаді Української Православної
Церкви Київського Патріархату парафії Сорока Святих мучеників у Святошинському районі м. Києва для
будівництва, експлуатації та обслуговування культової споруди на вул. Академіка Булаховського, 5-б у
Святошинському районі м. Києва.
(абзац перший пункту 56 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Київської міської ради від 08.07.2010 р. N 1181/4619)
Надати релігійній громаді Української Православної Церкви Київського Патріархату парафії Сорока
Святих мучеників у Святошинському районі м. Києва, за умови виконання п. 56.1 цього рішення, земельну
ділянку площею 0,42 га в постійне користування для будівництва, експлуатації та обслуговування культової
споруди на вул. Академіка Булаховського, 5-б у Святошинському районі м. Києва за рахунок земель запасу
житлової та громадської забудови.
(абзац другий пункту 56 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Київської міської ради від 08.07.2010 р. N 1181/4619)
56.1. Релігійній громаді Української Православної Церкви Київського Патріархату парафії Сорока Святих
мучеників у Святошинському районі м. Києва:
(підпункт 56.1 пункту 56 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Київської міської ради від 08.07.2010 р. N 1181/4619)
56.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
56.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право
користування земельною ділянкою.
56.1.3. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
56.1.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих

інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
56.1.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища від 29.05.2003 N 19-152, Державного управління екології та природних
ресурсів в м. Києві від 14.10.99 N 08-8-13/4415.
56.1.6. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва".
56.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
57. Пункт 57 втратив чинність
(згідно з рішенням Київської
міської ради від 22.09.2011 р. N 126/6342)
58. Затвердити проект відведення земельної ділянки громадянину республіки Кабо-Верде Зубику
Володимиру Володимировичу для експлуатації та обслуговування адміністративної будівлі на вул. Анрі
Барбюса, 28-б у Печерському районі м. Києва.
Передати громадянину республіки Кабо-Верде Зубику Володимиру Володимировичу, за умови
виконання п. 58.1 цього рішення, в довгострокову оренду на 25 років земельну ділянку площею 0,12 га для
експлуатації та обслуговування адміністративної будівлі на вул. Анрі Барбюса, 28-б у Печерському районі
м. Києва за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови.
58.1. Громадянину республіки Кабо-Верде Зубику Володимиру Володимировичу:
58.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
58.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право
користування земельною ділянкою.
58.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
58.1.4. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва".
58.1.5. Виконати містобудівні обмеження та обтяження землекористування, викладені в листі Головного
управління містобудування та архітектури від 25.03.2003 N 19-745.
58.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
59. Пункт 59 втратив чинність
(згідно з рішенням Київської міської
ради від 01.11.2012 р. N 462/8746)
60. Затвердити проект відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"КАСАНДРА" для будівництва, обслуговування та експлуатації магазину по продажу продовольчих товарів
та для благоустрою прилеглої території на вул. Голосіївській, 2 у Голосіївському районі м. Києва.
Передати товариству з обмеженою відповідальністю "КАСАНДРА", за умови виконання п. 60.1 цього
рішення, в довгострокову оренду на 25 років земельну ділянку площею 0,04 га для будівництва,
обслуговування та експлуатації магазину по продажу продовольчих товарів та для благоустрою прилеглої
території на вул. Голосіївській, 2 у Голосіївському районі м. Києва за рахунок земель запасу житлової та
громадської забудови.
60.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "КАСАНДРА":
60.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
60.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право
користування земельною ділянкою.
60.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
60.1.4. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
60.1.5. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київської міської ради від 27.02.2003 N
271/431 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженернотранспортної інфраструктури м. Києва".
60.1.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування та архітектури від
09.09.2002 N 18-3108, Державного управління екології та природних ресурсів в м. Києві від 08.10.2002 N
08-8-20/5620, управління охорони пам'яток історії, культури та історичного середовища від 02.08.2002 N

24-з.
60.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
61. Пункт 61 втратив чинність
(згідно з рішенням Київської
міської ради від 14.06.2007 р. N 862/1523)
62. Затвердити проект відведення земельної ділянки відкритому акціонерному товариству "СвемонКиїв" для експлуатації та обслуговування житлового будинку на вул. Новопольовій, 94 і гуртожитку на вул.
Новопольовій, 96 у Солом'янському районі.
Передати відкритому акціонерному товариству "Свемон-Київ", за умови виконання п. 62.1 цього
рішення, в довгострокову оренду на 25 років земельну ділянку площею 0,50 га для експлуатації та
обслуговування житлового будинку на вул. Новопольовій, 94 і гуртожитку на вул. Новопольовій, 96 у
Солом'янському районі у зв'язку з передачею у власність майна (накази АТ "Свемон" від 29.12.95 N 197 і
від 22.04.98 N 27 та акт приймання-передачі від 15.02.96), в тому числі:
- площею 0,28 га - за рахунок земель, відведених відповідно до рішення виконавчого комітету Київської
міської Ради депутатів трудящих від 21.05.57 N 860 "Про відвод зем. ділянки Київському БудівельноМонтажному Управлінню Міністерства зв'язку УРСР під будівництво житлового будинку";
- площею 0,22 га - за рахунок земель міської забудови.
Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів
трудящих від 21.05.57 N 860 "Про відвод зем. ділянки Київському Будівельно-монтажному Управлінню
Міністерства зв'язку УРСР під будівництво житлового будинку".
62.1. Відкритому акціонерному товариству "Свемон-Київ":
62.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
62.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право
користування земельною ділянкою.
62.1.3. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
62.1.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
62.1.5. При необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва питання оформлення
дозвільної та проектно-кошторисної документації вирішувати в порядку, визначеному нормативами
забудови м. Києва.
62.1.6. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київської міської ради від 27.02.2003 N
271/431 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженернотранспортної інфраструктури м. Києва".
62.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
63. Затвердити проект відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"ТЕХІНСЕРВІС КОМПЛЕКТ" для будівництва, експлуатації та обслуговування адміністративного будинку на
вул. Зеленогірській у Солом'янському районі м. Києва.
Передати товариству з обмеженою відповідальністю "ТЕХІНСЕРВІС КОМПЛЕКТ", за умови виконання
п. 63.1 цього рішення, в довгострокову оренду на 25 років земельну ділянку площею 0,06 га для
будівництва, експлуатації та обслуговування адміністративного будинку на вул. Зеленогірській у
Солом'янському районі м. Києва за рахунок земель міської забудови.
63.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "ТЕХІНСЕРВІС КОМПЛЕКТ":
63.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
63.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право
користування земельною ділянкою.
63.1.3. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
63.1.4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища від 29.05.2003 N 19-130, Державного управління екології та природних
ресурсів в м. Києві від 27.06.2003 N 08-8-20/4736 та Головного державного санітарного лікаря м. Києва від
12.06.2003 N 4195.
63.1.5. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київської міської ради від 27.02.2003 N
271/431 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженернотранспортної інфраструктури м. Києва".
63.1.6. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих

інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
63.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
64. Пункт 64 втратив чинність
(згідно з рішенням Київської
міської ради від 21.12.2006 р. N 503/560)
65. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів
трудящих від 17.07.72 N 1109 "Про відведення земельної ділянки дорожній санепідстанції ПівденноЗахідної залізниці Міністерства шляхів сполучення СРСР під будівництво дорожної санепідстанції".
Затвердити проект відведення земельної ділянки суб'єкту підприємницької діяльності - фізичній особі
Федорову Ігорю Анатолійовичу для будівництва, експлуатації та обслуговування автомийки на вул.
Солом'янській, 17-а у Солом'янському районі м. Києва.
Передати суб'єкту підприємницької діяльності - фізичній особі Федорову Ігорю Анатолійовичу, за умови
виконання п. 65.1 цього рішення, в довгострокову оренду на 25 років земельну ділянку площею 0,39 га для
будівництва, експлуатації та обслуговування автомийки на вул. Солом'янській, 17-а у Солом'янському
районі м. Києва за рахунок земель міської забудови.
65.1. Суб'єкту підприємницької діяльності - фізичній особі Федорову Ігорю Анатолійовичу:
65.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
65.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право
користування земельною ділянкою.
65.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, розміщених в межах земельної ділянки.
65.1.4. Питання відшкодування відновлюючої вартості зелених насаджень (акт попереднього
обстеження зелених насаджень від 06.03.2003 N 28) та інші майново-правові питання вирішувати в
установленому порядку.
65.1.5. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київської міської ради від 27.02.2003 N
271/431 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженернотранспортної інфраструктури м. Києва".
65.1.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища від 04.06.2003 N 19-241, Головного державного санітарного лікаря м. Києва
від 05.06.2003 N 3967, Державного управління екології та природних ресурсів в м. Києві від 17.06.2003 N
08-8-20/4427 та Київського комунального об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених
насаджень міста "Київзеленбуд" від 23.06.2003 N 776.
65.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
66. Затвердити проект відведення земельних ділянок малому приватному підприємству "ІНТЕРСЕРВІСАСП" для реконструкції, експлуатації та обслуговування Печерського ринку і для будівництва, експлуатації
та обслуговування торговельного комплексу на Печерській площі, 1 у Печерському районі м. Києва.
Передати малому приватному підприємству "ІНТЕРСЕРВІС-АСП", за умови виконання п. 66.1 цього
рішення, земельні ділянки загальною площею 0,48 га для реконструкції, експлуатації та обслуговування
Печерського ринку і для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельного комплексу на
Печерській площі, 1 у Печерському районі м. Києва, з них:
- ділянку N 1 площею 0,10 га, в межах червоних ліній, - у короткострокову оренду на 5 років за рахунок
частини земель, відведених відповідно до рішення виконавчого комітету Київської міської Ради народних
депутатів від 13.07.81 N 1167 "Про додаткове відведення земельної ділянки управлінню ринками м. Києва
під будівництво Печерського колгоспного ринку в комплексі з "Універсамом";
- площею 0,38 га (ділянка N 2 - площею 0,05 га, ділянка N 3 - площею 0,33 га) - у довгострокову оренду
на 25 років за рахунок земель міської забудови.
66.1. Малому приватному підприємству "ІНТЕРСЕРВІС-АСП":
66.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
66.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документи, що посвідчують право
користування земельними ділянками.
66.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж та споруд, розміщених у межах земельних ділянок.
66.1.4. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
66.1.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування та архітектури від

28.03.2003 N 18-819, Головного державного санітарного лікаря м. Києва від 16.04.2003 N 2435, Державного
управління екології та природних ресурсів в м. Києві від 13.05.2003 N 08-8-20/2828.
66.1.6. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва".
66.2. Попередити землекористувача, що право користування земельними ділянками може бути
припинено відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
67. Пункт 67 втратив чинність
(згідно з рішенням Київської міської
ради від 13.11.2013 р. N 612/10100)
68. Пункт 68 втратив чинність
(пункт 68 із змінами, внесеними згідно з рішенням
Київської міської ради від 24.05.2007 р. N 678/1339,
втратив чинність згідно з рішенням
Київської міської ради від 24.05.2012 р. N 644/7981)
69. Затвердити проект відведення земельної ділянки державному підприємству "Київський державний
завод "Буревісник" для прибудови житлової секції до житлового будинку в комплексі з об'єктами соціальнопобутового та культурного призначення на вул. Здолбунівській, 3 у Дарницькому районі м. Києва.
Передати державному підприємству "Київський державний завод "Буревісник", за умови виконання п.
69.1 цього рішення, у короткострокову оренду на 2 роки земельну ділянку площею 0,24 га (в тому числі
площею 0,02 га в межах червоних ліній) для прибудови житлової секції до житлового будинку в комплексі з
об'єктами соціально-побутового та культурного призначення на вул. Здолбунівській, 3 у Дарницькому
районі м. Києва, в тому числі:
- площею 0,22 га - за рахунок частини земель, відведених відповідно до рішення виконавчого комітету
Київської міської Ради депутатів трудящих від 08.01.77 N 5/28 "Про відведення земельної ділянки заводу
вимірювальної апаратури "Буревісник" під будівництво двох житлових будинків дитячого комбінату на 320
місць та торгового центру";
- площею 0,02 га, в межах червоних ліній, - за рахунок земель міської забудови.
69.1. Державному підприємству "Київський державний завод "Буревісник":
69.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
69.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право
користування земельною ділянкою.
69.1.3. Питання відшкодування відновлюючої вартості зелених насаджень (акт обстеження зелених
насаджень від 05.08.2002) та інші майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
69.1.4. Виконати вимоги, викладені в листі Головного управління містобудування архітектури та дизайну
міського середовища від 24.06.2003 N 19-753.
69.1.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
69.1.6. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва".
69.1.7. Передати Головному управлінню житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) 5 % загальної площі будинку (крім службової), а по
земельних ділянках у центральній частині міста Києва, яка визначається Генеральним планом розвитку
міста, - 10 % загальної площі будинку (крім службової) на підставі п. 50 рішення Київської міської ради від
28.12.2002 N 232/392 "Про бюджет міста Києва на 2003 рік".
69.1.8. Земельну ділянку в межах червоних ліній використовувати з обмеженнями відповідно до вимог
містобудівного законодавства.
69.1.9. Перерахувати місту кошти через Головне управління економіки та розвитку міста виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) як компенсацію витрат за
інженерну підготовку та гідронамив території.
69.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
70. Затвердити проект відведення земельної ділянки суб'єкту підприємницької діяльності - фізичній
особі Коробченку Олександру Миколайовичу для будівництва, експлуатації і обслуговування станції
технічного обслуговування (шиномонтаж та дрібні автопослуги) з побутовими та адміністративними
приміщеннями на вул. Ревуцького, 1 у Дарницькому районі м. Києва.

Передати суб'єкту підприємницької діяльності - фізичній особі Коробченку Олександру Миколайовичу,
за умови виконання п. 70.1 цього рішення, у короткострокову оренду на 1 рік земельну ділянку площею
0,04 га для будівництва, експлуатації і обслуговування станції технічного обслуговування (шиномонтаж та
дрібні автопослуги) з побутовими та адміністративними приміщеннями на вул. Ревуцького, 1 у
Дарницькому районі м. Києва за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови.
70.1. Суб'єкту підприємницької діяльності - фізичній особі Коробченку Олександру Миколайовичу:
70.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
70.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право
користування земельною ділянкою.
70.1.3. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
70.1.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
70.1.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування та архітектури від
27.03.2003 N 18-808, Головного державного санітарного лікаря м. Києва від 06.05.2003 N 3066, Державного
управління екології та природних ресурсів в. м. Києві від 10.07.2003 N 08-8-20/5622.
70.1.6. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва".
70.1.7. Перерахувати місту кошти через Головне управління економіки та розвитку міста виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) як компенсацію витрат за
інженерну підготовку та гідронамив території.
70.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
71. Пункт 71 відмінено
(згідно з рішенням Київської міської
ради від 12.07.2007 р. N 1128-1/1789)
72. Пункт 72 втратив чинність
(згідно з рішеннями Київської
міської ради від 12.07.2007 р. N 1146/1807,
від 24.05.2012 р. N 645/7982)
73. Затвердити проект відведення земельної ділянки акціонерному товариству холдинговій компанії
"Київміськбуд" для будівництва житлового будинку на вул. Братиславській, 9 у Деснянському районі м.
Києва.
Вилучити з користування Головного управління охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) частину земельної ділянки, відведену відповідно до
рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 04.07.77 N 982/16 "Про
відведення земельної ділянки міському відділу охорони здоров'я під будівництво шкірно-венерологічної
лікарні з поліклінічним відділенням", площею 0,49 га (лист-згода від 20.10.2001 N 633/8).
Передати акціонерному товариству холдинговій компанії "Київміськбуд", за умови виконання п. 73.1
цього рішення, у короткострокову оренду на 2 роки земельну ділянку площею 0,49 га для будівництва
житлового будинку на вул. Братиславській, 9 у Деснянському районі м. Києва за рахунок земель,
вилучених відповідно до п. 73 цього рішення.
73.1. Акціонерному товариству холдинговій компанії "Київміськбуд":
73.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
73.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право
користування земельною ділянкою.
73.1.3. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва".
73.1.4. Передати Головному управлінню житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) 5 % загальної площі будинку (крім службової), а по
земельних ділянках у центральній частині міста Києва, яка визначається Генеральним планом розвитку
міста, - 10 % загальної площі будинку (крім службової) на підставі п. 50 рішення Київської міської ради від
28.12.2002 N 232/392 "Про бюджет міста Києва на 2003 рік".
73.1.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища від 23.06.2003 N 19-737, Державного управління екології та природних

ресурсів в м. Києві від 06.06.2003 N 08-8-20/3901.
73.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
74. Затвердити проект відведення земельної ділянки акціонерному товариству холдинговій компанії
"Київміськбуд" для будівництва житлового будинку на бульварі Верховної Ради, 14-в у Дніпровському
районі м. Києва.
Передати акціонерному товариству холдинговій компанії "Київміськбуд", за умови виконання п. 74.1
цього рішення, у короткострокову оренду на 2 роки земельну ділянку площею 0,80 га для будівництва
житлового будинку на бульварі Верховної Ради, 14-в у Дніпровському районі м. Києва за рахунок земель
запасу житлової та громадської забудови.
74.1. Акціонерному товариству холдинговій компанії "Київміськбуд":
74.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
74.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право
користування земельною ділянкою.
74.1.3. Питання відшкодування відновлюючої вартості зелених насаджень (акт обстеження зелених
насаджень від 02.12.2002 N 340) та інші майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
74.1.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
74.1.5. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва".
74.1.6. Передати Головному управлінню житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) 5 % загальної площі будинку (крім службової), а по
земельних ділянках у центральній частині міста Києва, яка визначається Генеральним планом розвитку
міста, - 10 % загальної площі будинку (крім службової) на підставі п. 50 рішення Київської міської ради від
28.12.2002 N 232/392 "Про бюджет міста Києва на 2003 рік".
74.1.7. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища від 10.06.2003 N 19-347, Головного державного санітарного лікаря м. Києва
від 16.05.2003 N 3420, Державного управління екології та природних ресурсів в м. Києві від 19.02.2001 N
08-8-13/202.
74.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
75. Затвердити проект відведення земельної ділянки приватному підприємству "ІНАП" для будівництва,
експлуатації та обслуговування культурно-оздоровчого центру та офісу на перетині вул. Сиваської та пров.
Хорольського у Дніпровському районі м. Києва.
Передати приватному підприємству "ІНАП", за умови виконання п. 75.1 цього рішення, у довгострокову
оренду на 25 років земельну ділянку площею 0,41 га для будівництва, експлуатації та обслуговування
культурно-оздоровчого центру та офісу на перетині вул. Сиваської та пров. Хорольського у Дніпровському
районі м. Києва за рахунок земель міської забудови.
75.1. Приватному підприємству "ІНАП":
75.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
75.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право
користування земельною ділянкою.
75.1.3. Питання відшкодування відновлюючої вартості зелених насаджень (акт обстеження зелених
насаджень від 19.06.2003 N 201) та інші майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
75.1.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
75.1.5. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва".
75.1.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування та архітектури від
30.09.2002 N 18-3227, Головного державного санітарного лікаря м. Києва від 11.12.2002 N 6764 та
Державного управління екології та природних ресурсів в м. Києві від 24.12.2002 N 08-8-20/7653.
75.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
76. Затвердити проект відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю

"САНТАННА" для будівництва житлового будинку та об'єктів соціальної сфери на вул. Михайла
Драгомірова, 4-б у Печерському районі м. Києва.
Передати товариству з обмеженою відповідальністю "САНТАННА", за умови виконання п. 76.1 цього
рішення, у короткострокову оренду на 3 роки земельну ділянку площею 0,52 га для будівництва житлового
будинку та об'єктів соціальної сфери на вул. Михайла Драгомірова, 4-б у Печерському районі м. Києва за
рахунок земель міської забудови.
76.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "САНТАННА":
76.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
76.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право
користування земельною ділянкою.
76.1.3. Питання відшкодування відновлюючої вартості зелених насаджень (акт обстеження зелених
насаджень від 30.10.2002 N 167) та інші майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
76.1.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
76.1.5. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва".
76.1.6. Передати Головному управлінню житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) 5 % загальної площі будинку (крім службової), а по
земельних ділянках у центральній частині міста Києва, яка визначається Генеральним планом розвитку
міста, - 10 % загальної площі будинку (крім службової) на підставі п. 50 рішення Київської міської ради від
28.12.2002 N 232/392 "Про бюджет міста Києва на 2003 рік".
76.1.7. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища від 04.07.2003 N 19-904, Головного державного санітарного лікаря м. Києва
від 07.07.2003 N 4942, управління охорони навколишнього природного середовища від 04.07.2003 N 04-601/111 та Головного управління охорони культурної спадщини та реставраційно-відновлювальних робіт від
04.07.2003 N 3627.
76.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
(договір оренди земельної ділянки площею 0,5153 га від 10.12.2003 р. N 82-6-00132, укладений між
Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю "САНТАННА" для будівництва
житлового будинку та об'єктів соціальної сфери на вул. Михайла Драгомірова, 4-б у Печерському районі м.
Києва на підставі цього пункту, поновлено до 31.12.2012 р. згідно з рішенням Київської міської ради від
22.09.2011 р. N 131/6347)
77. Затвердити проект відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"Партнер і К" для експлуатації та обслуговування адміністративно-складських будівель на вул. Польовій,
53 у Солом'янському районі м. Києва.
Передати товариству з обмеженою відповідальністю "Партнер і К", за умови виконання п. 77.1 цього
рішення, у довгострокову оренду на 10 років земельну ділянку площею 0,29 га для експлуатації та
обслуговування адміністративно-складських будівель на вул. Польовій, 53 у Солом'янському районі м.
Києва за рахунок частини земель, відведених відповідно до рішення виконавчого комітету Київської міської
Ради депутатів трудящих від 15.05.72 N 751 "Про відвод земельної ділянки Київському ордена Трудового
Червоного Прапора інституту інженерів цивільної авіації під будівництво гуртожитків, житлових будинків,
культурно-побутових закладів та перспективний розвиток інституту", у зв'язку з переходом права власності
на будівлю (договір купівлі-продажу нежитлового будинку від 03.04.2001 N 762 та акт передачі від
05.04.2001 N 812).
77.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Партнер і К":
77.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
77.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право
користування земельною ділянкою.
77.1.3. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
77.1.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
77.1.5. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної

інфраструктури м. Києва".
77.1.6. При необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва питання оформлення
дозвільної та проектно-кошторисної документації вирішувати в порядку, визначеному нормативами
забудови м. Києва.
77.1.7. Виконати вимоги, викладені в листі Головного державного санітарного лікаря м. Києва від
28.02.2003 N 1242.
77.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
78. Затвердити проект відведення земельної ділянки спільному українсько-бельгійсько-ізраїльському
підприємству "АРГО ТРЕЙДІНГ, ЛТД" (товариство з обмеженою відповідальністю) для експлуатації та
обслуговування адміністративного будинку на вул. Хрещатик, 50, літ. А у Шевченківському районі м. Києва.
Передати спільному українсько-бельгійсько-ізраїльському підприємству "АРГО ТРЕЙДІНГ, ЛТД"
(товариство з обмеженою відповідальністю), за умови виконання п. 78.1 цього рішення, у довгострокову
оренду на 25 років земельну ділянку площею 0,06 га для експлуатації та обслуговування адміністративного
будинку на вул. Хрещатик, 50, літ. А у Шевченківському районі м. Києва у зв'язку з переходом права
власності на нежитловий будинок (акт приймання-передачі від 17.11.98, свідоцтво про право власності від
31.12.98) за рахунок земель міської забудови.
78.1. Спільному українсько-бельгійсько-ізраїльському підприємству "АРГО ТРЕЙДІНГ, ЛТД" (товариство
з обмеженою відповідальністю):
78.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
78.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право
користування земельною ділянкою.
78.1.3. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
78.1.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
78.1.5. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва".
78.1.6. Забезпечити вільний доступ до суміжних землекористувачів.
78.1.7. Виконати вимоги, викладені у листах Головного управління містобудування та архітектури від
21.03.2002 N 18-2003, Державного управління екології та природних ресурсів в м. Києві від 26.09.2002 N 88-14/5175, управління охорони пам'яток історії, культури та історичного середовища від 14.08.2002 N 53-з.
78.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
79. Затвердити проект відведення земельної ділянки акціонерному товариству холдинговій компанії
"Київміськбуд" для будівництва, обслуговування та експлуатації житлового будинку з підземним паркінгом
на просп. Правди, 31 - 33 у Подільському районі м. Києва.
(абзац перший пункту 79 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Київської міської ради від 24.01.2008 р. N 54/4526)
Передати акціонерному товариству холдинговій компанії "Київміськбуд", за умови виконання п. 79.1
цього рішення, у короткострокову оренду на 4 роки земельну ділянку площею 2,03 га для будівництва,
обслуговування та експлуатації житлового будинку з підземним паркінгом на просп. Правди, 31 - 33 у
Подільському районі м. Києва за рахунок земель міської забудови.
(абзац другий пункту 79 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Київської міської ради від 24.01.2008 р. N 54/4526)
79.1. Акціонерному товариству холдинговій компанії "Київміськбуд":
(абзац перший підпункту 79.1 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Київської міської ради від 24.01.2008 р. N 54/4526)
79.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
79.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право
користування земельною ділянкою.
79.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж та споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
79.1.4. Передати Головному управлінню житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) 5 % загальної площі будинку (крім службової), а по
земельних ділянках у центральній частині міста Києва, яка визначається Генеральним планом розвитку

міста, - 10 % загальної площі будинку (крім службової) на підставі п. 50 рішення Київської міської ради від
28.12.2002 N 232/392 "Про бюджет міста Києва на 2003 рік".
79.1.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного державного санітарного лікаря м. Києва від
02.07.2003 N 4809, Державного управління екології та природних ресурсів в м. Києві від 08.07.2003 N 08-820/5417, Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища від 25.06.2003
N 19-755.
79.1.6. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва".
79.1.7. Питання відшкодування відновлюючої вартості зелених насаджень (акт обстеження зелених
насаджень від 02.07.2003 N 68) та інші майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
79.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
80. Затвердити проект відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю "ЛІДЕР"
для реконструкції, експлуатації та обслуговування будівлі офісних приміщень на вул. Івана Крамського,
14/34 у Святошинському районі м. Києва.
Передати товариству з обмеженою відповідальністю "ЛІДЕР", за умови виконання п. 80.1 цього рішення,
в довгострокову оренду на 10 років земельну ділянку площею 0,28 га для реконструкції, експлуатації та
обслуговування будівлі офісних приміщень на вул. Івана Крамського, 14/34 у Святошинському районі м.
Києва у зв'язку з переходом права власності на будинок (договір купівлі-продажу від 03.02.2003, акт
приймання-передачі від 03.02.2003) за рахунок земель, відведених відповідно до рішення виконавчого
комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 12.02.57 N 223 "Про відвод зем. ділянки Київському
обласному управлінню зв'язку під будівництво житлового будинку" (0,13 га) та за рахунок земель міської
забудови (0,15 га).
Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів
трудящих від 12.02.57 N 223 "Про відвод зем. ділянки Київському обласному управлінню зв'язку під
будівництво житлового будинку".
80.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "ЛІДЕР":
80.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
80.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право
користування земельною ділянкою.
80.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж та споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
80.1.4. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
80.1.5. Виконати вимоги, викладені в листі Головного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища від 14.05.2003 N 19-2, Головного державного санітарного лікаря м. Києва від
16.05.2003 N 3497, Державного управління екології та природних ресурсів в м. Києві від 20.05.2003 N 08-820/3144.
80.1.6. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва".
80.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
81. Затвердити проект відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю "ПОДІЛ.
АРТ. ПРОЕКТ" для будівництва, обслуговування та експлуатації житлового будинку з вбудованими торговоофісними приміщеннями та сучасним підземним паркінгом на просп. Правди, 19 у Подільському районі м.
Києва.
Передати товариству з обмеженою відповідальністю "ПОДІЛ. АРТ. ПРОЕКТ", за умови виконання п. 81.1
цього рішення, в довгострокову оренду на 25 років земельну ділянку площею 1,20 га для будівництва,
обслуговування та експлуатації житлового будинку з вбудованими торгово-офісними приміщеннями та
сучасним підземним паркінгом на просп. Правди, 19 у Подільському районі м. Києва за рахунок земель
запасу житлової та громадської забудови.
81.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "ПОДІЛ. АРТ. ПРОЕКТ":
81.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
81.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право
користування земельною ділянкою.

81.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж та споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
81.1.4. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва".
81.1.5. Майново-правові питання вирішити в установленому порядку.
81.1.6. Передати Головному управлінню житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) 5 % загальної площі будинку (крім службової), а по
земельних ділянках у центральній частині міста Києва, яка визначається Генеральним планом розвитку
міста, - 10 % загальної площі будинку (крім службової) на підставі п. 50 рішення Київської міської ради від
28.12.2002 N 232/392 "Про бюджет міста Києва на 2003 рік".
81.1.7. Виконати вимоги, викладені в листі Головного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища від 20.06.2003 N 19-658, Державного управління екології та природних
ресурсів в м. Києві від 08.07.2003 N 08-8-20/4825, Головного державного санітарного лікаря м. Києва від
02.07.2003 N 4818.
81.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
82. Затвердити проект відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"Стугна" для будівництва, експлуатації та обслуговування закладу громадського харчування на перетині
вулиць Антоновича (колишня вул. Горького) та Володимиро-Либідської у Голосіївському районі м. Києва.
Припинити комунальному підприємству "Володимирський ринок" право користування частиною
земельної ділянки, відведеної відповідно до рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів
трудящих від 27.09.60 N 1721 "Про відвод земельної ділянки Управлінню ринками під будівництво критого
ринку", площею 0,02 га (лист-клопотання від 21.11.2002 N 914) та віднести зазначену земельну ділянку до
земель запасу житлової та громадської забудови.
Передати товариству з обмеженою відповідальністю "Стугна", за умови виконання п. 82.1 цього
рішення, у довгострокову оренду на 15 років земельну ділянку площею 0,02 га для будівництва,
експлуатації та обслуговування закладу громадського харчування на перетині вулиць Антоновича
(колишня вул. Горького) та Володимиро-Либідської у Голосіївському районі м. Києва за рахунок земель
запасу житлової та громадської забудови.
82.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Стугна":
82.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
82.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право
користування земельною ділянкою.
82.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
82.1.4. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
82.1.5. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва".
82.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
83. Пункт 83 відмінено
(згідно з рішенням Київської міської
ради від 31.03.2005 р. N 240/2815)
84. Затвердити проект відведення земельної ділянки садівницькому товариству "ЧОРНОБИЛЕЦЬ-2001"
для ведення колективного садівництва на вул. Богатирській, 30-б у Оболонському районі м. Києва.
Припинити Національній кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка право користування
частиною земельної ділянки, відведеної відповідно до рішення виконавчого комітету Київської міської Ради
народних депутатів від 18.06.79 N 786/19 "Про відведення земельної ділянки Київській кіностудії імені О. П.
Довженка під будівництво бази натуральних зйомок", площею 3,70 га (лист-згода від 15.02.2002 N 0110/105) та зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу сільськогосподарського призначення.
Передати садівницькому товариству "ЧОРНОБИЛЕЦЬ-2001", за умови виконання п. 84.1 цього рішення,
в довгострокову оренду на 10 років земельну ділянку загальною площею 21,70 га для ведення
колективного садівництва на вул. Богатирській, 30-б у Оболонському районі м. Києва, в тому числі:
- площею 16,51 га - за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови;
- площею 3,70 га - за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення;

- площею 1,49 га - за рахунок земель міської забудови.
84.1. Садівницькому товариству "ЧОРНОБИЛЕЦЬ-2001":
84.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
84.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право
користування земельною ділянкою.
84.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж та споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
84.1.4. Питання знесення зелених насаджень та інші майново-правові питання вирішувати в
установленому порядку.
84.1.5. Виконати вимоги, викладені в листі Головного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища від 27.06.2003 N 19-769.
84.1.6. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва".
84.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
85. Затвердити проект відведення земельної ділянки закритому акціонерному товариству
"Побутрембуд" для будівництва житлового будинку на вул. Димитрова, 2 у Печерському районі м. Києва.
Передати закритому акціонерному товариству "Побутрембуд", за умови виконання п. 85.1 цього
рішення, в короткострокову оренду на 18 місяців земельну ділянку площею 0,15 га для будівництва
житлового будинку на вул. Димитрова, 2 у Печерському районі м. Києва за рахунок земель міської
забудови.
85.1. Закритому акціонерному товариству "Побутрембуд":
85.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
85.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право
користування земельною ділянкою.
85.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж та споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
85.1.4. Питання відшкодування відновлюючої вартості зелених насаджень (акт обстеження зелених
насаджень від 06.06.2003 N 113) та інші майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
85.1.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища від 30.05.2003 N 19-164, Головного державного санітарного лікаря м. Києва
від 18.03.2003 N 1664, Державного управління екології та природних ресурсів в м. Києві від 03.07.2003 N
08-8-20/4618, управління охорони пам'яток історії, культури та історичного середовища від 08.04.2003 N
1842.
85.1.6. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва".
85.1.7. Передати Головному управлінню житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) 5 % загальної площі будинку (крім службової), а по
земельних ділянках у центральній частині міста Києва, яка визначається Генеральним планом розвитку
міста, - 10 % загальної площі будинку (крім службової) на підставі п. 50 рішення Київської міської ради від
28.12.2002 N 232/392 "Про бюджет міста Києва на 2003 рік".
85.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
86. Затвердити проект відведення земельної ділянки Дочірньому підприємству "ФІРМА "КИЇВТРАНССЕРВІС" для будівництва, обслуговування та експлуатації тимчасових торговельних павільйонів на
вул. Братиславській, 24 у Деснянському районі м. Києва.
(частина перша пункту 86 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Київської міської ради від 18.11.2004 р. N 779/2189)
Передати Дочірньому підприємству "ФІРМА "КИЇВ-ТРАНССЕРВІС", за умови виконання п. 86.1 цього
рішення, в короткострокову оренду на 5 років земельну ділянку площею 0,18 га, в межах червоних ліній,
для будівництва, обслуговування та експлуатації тимчасових торговельних павільйонів на вул.
Братиславській, 24 у Деснянському районі м. Києва за рахунок земель міської забудови.
(частина друга пункту 86 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Київської міської ради від 18.11.2004 р. N 779/2189)

86.1. Дочірньому підприємству "ФІРМА "КИЇВ-ТРАНССЕРВІС":
(пункт 86.1 із змінами, внесеними згідно з рішенням
Київської міської ради від 18.11.2004 р. N 779/2189)
86.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
86.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право
користування земельною ділянкою.
86.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
86.1.4. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва".
86.1.5. Питання відшкодування відновлюючої вартості зелених насаджень (акт обстеження зелених
насаджень від 26.11.99 N 40) та інші майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
86.1.6. При необхідності земельна ділянка має бути звільнена за вимогою міської влади без будь-якої
компенсації.
86.1.7. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування та архітектури від
23.05.2001 N 18-4327, Державного управління екологічної безпеки в м. Києві від 23.12.99 N 10-10-12/6194
та управління охорони пам'яток історії, культури та історичного середовища м. Києва від 09.09.2002 N 157з.
86.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
87. Пункт 87 відмінено
(згідно з рішенням Київської
міської ради від 18.09.2008 р. N 301/301)
88. Затвердити проект відведення земельної ділянки приватному підприємству "Обрій 2000" для
будівництва, експлуатації та обслуговування житлового будинку з об'єктами соціальної інфраструктури на
Андріївському узвозі, 30 - 34-в у Подільському районі м. Києва.
Передати приватному підприємству "Обрій 2000", за умови виконання п. 88.1 цього рішення, у
довгострокову оренду на 25 років земельну ділянку площею 0,12 га для будівництва, експлуатації та
обслуговування житлового будинку з об'єктами соціальної інфраструктури на Андріївському узвозі, 30 - 34в у Подільському районі м. Києва за рахунок земель міської забудови.
88.1. Приватному підприємству "Обрій 2000":
88.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
88.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право
користування земельною ділянкою.
88.1.3. Питання відшкодування відновлюючої вартості зелених насаджень (акт обстеження зелених
насаджень від 07.03.2003 N 15) та інші майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
88.1.4 Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
88.1.5. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва".
88.1.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування та архітектури від
19.06.2003 N 19-622/1, Державного управління екології та природних ресурсів в м. Києві від 03.04.2003 N
08-8-20/8059, управління охорони пам'яток історії, культури та історичного середовища від 26.09.2002 N
3650, Головного державного санітарного лікаря м. Києва від 24.12.2002 N 7067.
88.1.7. Передати Головному управлінню житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) 5 % загальної площі будинку (крім службової), а по
земельних ділянках у центральній частині міста Києва, яка визначається Генеральним планом розвитку
міста, - 10 % загальної площі будинку (крім службової) на підставі п. 50 рішення Київської міської ради від
28.12.2002 N 232/392 "Про бюджет міста Києва на 2003 рік".
88.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
89. Припинити шляхово-експлуатаційній дільниці Жовтневого району право користування частиною
земельної ділянки, відведеної відповідно до рішень виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів
трудящих від 24.08.70 N 1399 "Про відвод земельної ділянки шляхово-експлуатаційної дільниці

Жовтневого району під майданчик складу піску" та від 19.07.71 N 1130 "Про додатковий відвод земельної
ділянки шляхово-експлуатаційній дільниці Жовтневого району під майданчик складу піску", площею 0,42 га
(лист-згода від 26.06.2003 N 01-4/964) та віднести її до земель запасу житлової та громадської забудови.
Затвердити проект відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю "РУМБ" для
будівництва, обслуговування та експлуатації автотранспортного підприємства на вул. Дружківській, 12 у
Святошинському районі м. Києва.
Передати товариству з обмеженою відповідальністю "РУМБ", за умови виконання п. 89.1 цього рішення,
в довгострокову оренду на 25 років земельну ділянку загальною площею 0,42 га для будівництва,
обслуговування та експлуатації автотранспортного підприємства на вул. Дружківській, 12 у
Святошинському районі м. Києва за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови.
89.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "РУМБ":
89.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
89.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право
користування земельною ділянкою.
89.1.3. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища від 03.07.2003 N 19-889, Державного управління екології та природних
ресурсів в м. Києві від 03.07.2003 N 08-8-20/5236.
89.1.4 Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
89.1.5. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київської міської ради від 27.02.2003 N
271/431 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженернотранспортної інфраструктури м. Києва".
89.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
90. Затвердити проект відведення земельної ділянки акціонерному товариству закритого типу
"МЕДИЦИНА" для експлуатації та обслуговування адміністративно-офісних будівель на вул.
Россошанській, 3 у Дарницькому районі м. Києва.
Передати акціонерному товариству закритого типу "МЕДИЦИНА", за умови виконання п. 90.1 цього
рішення, в довгострокову оренду на 25 років земельну ділянку площею 0,28 га для експлуатації та
обслуговування адміністративно-офісних будівель на вул. Россошанській, 3 у Дарницькому районі м. Києва
у зв'язку з переходом права власності на будівлі і споруди (договір купівлі-продажу від 27.12.2001) за
рахунок земель, відведених відповідно до рішень виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів
трудящих від 02.11.70 N 1963 "Про відвод земельної ділянки фабриці сувенірно-подарункових виробів
управління місцевої промисловості міськвиконкому по Старо-Бориспільській вул. N 26-в в Дарницькому
районі від 16.09.74 N 1207/11 "О закреплении земельного участка за фабрикой Сувенирно-подарочных
изделий местной промышленности по ул. Российской N 57 в Дарницком районе", від 05.08.74 N 1051/13
"Об отводе дополнительного земельного участка фабрике сувенирно-подарочных изделий горисполкома
во временное пользование по ул. Бориспольской в Дарницком районе" та від 20.12.76 N 1520/27 "Про
відведення додаткової земельної ділянки фабриці сувенірно-подарункових виробів управління місцевої
промисловості міськвиконкому".
90.1. Акціонерному товариству закритого типу "МЕДИЦИНА":
90.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
90.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право
користування земельною ділянкою.
90.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
90.1.4. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку
90.1.5. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва".
90.1.6. При необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва питання оформлення
дозвільної та проектно-кошторисної документації вирішувати в порядку, визначеному нормативами
забудови м. Києва.
90.1.7. Виконати вимоги, викладені в листах Державного управління екології та природних ресурсів в м.
Києві від 21.10.2001 N 08-8-14/6013, управління охорони пам'яток історії, культури та історичного
середовища в м. Києві від 30.09.2002 N 3711.

90.1.8. Перерахувати місту кошти через Головне управління економіки та розвитку міста виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) як компенсацію витрат за
інженерну підготовку та гідронамив території.
90.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
91. Затвердити проект відведення земельних ділянок дочірній компанії "Укртрансгаз" Національної
акціонерної компанії "Нафтогаз України" для експлуатації та обслуговування ГРС "Алмаз" (п/с Х-5827) і
під'їзного шляху, ГРС-ТЕЦ-6, ГРС-4 (Дарниця) та споруд на газопроводі Тула - Шостка - Київ, на лупінгу
газопроводу ДКБМ на дільниці Київ - Олішевка, на газопроводах-відводах до ГРС "Алмаз" (п/с Х-5827), до
ГРС-ТЕЦ-6, до ГРС-4 (Дарниця) Боярського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів
у Деснянському районі м. Києва.
Передати дочірній компанії "Укртрансгаз" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", за
умови виконання п. 91.1 цього рішення, в довгострокову оренду на 10 років земельні ділянки загальною
площею 1,0381 га для експлуатації та обслуговування об'єктів Боярського лінійного виробничого
управління магістральних газопроводів у Деснянському районі м. Києва за рахунок земель міської
забудови, з них:
- ГРС "Алмаз" (п/с Х-5827) і під'їзного шляху- площею 0,6314 га (ділянка N 8);
- ГРС-ТЕЦ-6 - площею 0,1871 га (ділянка N 11);
- ГРС-4 (Дарниця) - площею 0,1641 га (ділянка N 25);
- споруд на газопроводі Тула - Шостка - Київ - загальною площею 0,0170 га (ділянка N 1 - 0,0004 га,
ділянка N 2 - 0,0071 га, ділянка N 3 - 0,0004 га, ділянка N 4 - 0,0045 га, ділянка N 5 - 0,0026 га, ділянка N
21- 0,0004 га, ділянка N 22 - 0,0012 га, ділянка N 26 - 0,0004 га);
- на лупінгу газопроводу ДКБМ на дільниці Київ - Олішевка - загальною площею 0,0057 га (ділянка N 14 0,0004 га, ділянка N 15 - 0,0049 га, ділянка N 27 - 0,0004 га);
- на газопроводах-відводах до ГРС "Алмаз" (п/с Х-5827) - загальною площею 0,0035 га (ділянка N 6 0,0028 га, ділянка N 7 - 0,0007 га), до ГРС-ТЕЦ-6 на земельних ділянках загальною площею 0,0174 га
(ділянка N 12 - 0,0063 га, ділянка N 13 - 0,0004 га, ділянка N 16 - 0,0047 га, ділянка N 17 - 0,0004 га, ділянка
N 18 - 0,0048 га, ділянка N 19 - 0,0004 га, ділянка N 20 - 0,0004 га), до ГРС-4 (Дарниця) - площею 0,0119 га
(ділянка N 9 - 0,0004 га, ділянка N 10 - 0,0045 га, ділянка N 23 - 0,0004 га, ділянка N 24 - 0,0004 га, ділянка
N 28 - 0,0015 га, ділянка N 29 - 0,0047 га).
91.1. Дочірній компанії "Укртрансгаз" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України":
91.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
91.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документи, що посвідчують право
користування земельними ділянками.
91.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельних ділянок.
91.1.4. При необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва питання оформлення
дозвільної та проектно-кошторисної документації вирішувати у порядку, визначеному нормативами
забудови м. Києва.
91.1.5. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
91.1.6. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про
пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва".
91.2. Попередити землекористувача, що право користування земельними ділянками може бути
припинено відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
92. Пункт 92 втратив чинність
(згідно з рішенням Київської міської
ради від 18.04.2013 р. N 295/9352)
Київський міський голова
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