
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
V сесія VI скликання

РІШЕННЯ
від 27 травня 2010 року N 943/4381

Про передачу громадянці Головко Яніні Леонідівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель та споруд на вул.
Малоземельній, 75 у Дарницькому районі м. Києва

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Головко Яніні 
Леонідівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд на 
вул. Малоземельній, 75 у Дарницькому районі м. Києва.

2. Передати громадянці Головко Яніні Леонідівні, за умови виконання пункту 3 цього рішення, у 
приватну власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд на вул. Малоземельній, 75 у Дарницькому районі м. Києва за 
рахунок міських земель, не наданих у власність чи користування.

3. Громадянці Головко Яніні Леонідівні:
3.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексу України.
3.2. У місячний термін звернутися до Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу 

Київради (Київської міської державної адміністрації) із клопотанням щодо організації робіт по винесенню 
меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що посвідчує право власності 
на земельну ділянку.

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних 
мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

3.4. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва відповідно до рішення Київради від 
14.05.2010 N 793/4231 "Про бюджет міста Києва на 2010 рік".

3.5. Виконувати умови забудови земельної ділянки згідно з містобудівними умовами і обмеженнями 
щодо забудови та дозволом на виконання будівельних робіт, одержаними в установленому 
законодавством порядку.

3.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування, архітектури та дизайну
міського середовища від 06.04.2010 N 19-4334, Київської міської санепідстанції від 14.04.2010 N 2622, 
Державного управління охорони навколишнього природного середовища в м. Києві від 14.04.2010 N 05-
08/1184, Державної служби з питань національної культурної спадщини від 12.04.2010 N 22-905/9, 
Головного управління земельних ресурсів від 26.04.2010 N 05-6252.

4. Попередити власника земельної ділянки, що право приватної власності на землю може бути 
припинено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Земельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань земельних 
відносин, містобудування та архітектури.

 
Київський міський голова Л. Черновецький 



© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2022
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2022



КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
V сесія VI скликання

РІШЕННЯ
від 27 травня 2010 року N 942/4380

Про передачу громадянину Головку Олександру Миколайовичу у
приватну власність земельної ділянки для будівництва та

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд на вул. Малоземельній, 75-а у Дарницькому районі м.

Києва
Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою

щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада вирішила:
1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів 

трудящих від 03.10.67 N 1693 "Про відвод земельної ділянки Специализированному эксплуатаційному 
управлінню шляхового господарства міськвиконкому під будівництво споруд по захисту Канівської ГЭС" як 
таке, що виконане в повному обсязі, а землі, які були відведені відповідно до цього рішення, вважати 
міськими землями, не наданими у власність чи користування.

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Головку 
Олександру Миколайовичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд на вул. Малоземельній, 75-а у Дарницькому районі м. Києва.

3. Передати громадянину Головку Олександру Миколайовичу, за умови виконання пункту 4 цього 
рішення, у приватну власність земельну ділянку загальною площею 0,10 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд на вул. Малоземельній, 75-а у 
Дарницькому районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність чи користування..

4. Громадянину Головку Олександру Миколайовичу:
4.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексу України.
4.2. У місячний термін звернутися до Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу 

Київради (Київської міської державної адміністрації) із клопотанням щодо організації робіт по винесенню 
меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що посвідчує право власності 
на земельну ділянку.

4.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних 
мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

4.4. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва відповідно до рішення Київради від 
14.05.2010 N 793/4231 "Про бюджет міста Києва на 2010 рік".

4.5. Виконувати умови забудови земельної ділянки згідно з містобудівними умовами і обмеженнями 
щодо забудови та дозволом на виконання будівельних робіт, одержаними в установленому 
законодавством порядку.

4.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування, архітектури та дизайну
міського середовища від 06.04.2010 N 19-4335, Київської міської санепідстанції від 14.04.2010 N 2623, 
Державного управління охорони навколишнього природного середовища в м. Києві від 14.04.2010 N 05-
08/1182, Державної служби з питань національної культурної спадщини від 12.04.2010 N 22-897/9, 
Головного управління земельних ресурсів від 26.04.2010 N 05-6245.

5. Попередити власника земельної ділянки, що право приватної власності на землю може бути 
припинено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Земельного кодексу України.



6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань земельних 
відносин, містобудування та архітектури.

 
Київський міський голова Л. Черновецький 

© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2022
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2022



КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
V сесія VI скликання

РІШЕННЯ
від 27 травня 2010 року N 941/4379

Про передачу громадянці Булич Олені Леонідівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель та споруд на вул.
Малоземельній, 75-в у Дарницькому районі м. Києва

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Булич Олені 
Леонідівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд на 
вул. Малоземельній, 75-в у Дарницькому районі м. Києва.

2. Передати громадянці Булич Олені Леонідівні, за умови виконання пункту 3 цього рішення, у приватну 
власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд на вул. Малоземельній, 75-в у Дарницькому районі м. Києва за рахунок 
міських земель, не наданих у власність чи користування.

3. Громадянці Булич Олені Леонідівні:
3.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексу України.
3.2. У місячний термін звернутися до Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу 

Київради (Київської міської державної адміністрації) із клопотанням щодо організації робіт по винесенню 
меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що посвідчує право власності 
на земельну ділянку.

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних 
мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

3.4. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва відповідно до рішення Київради від 
14.05.2010 N 793/4231 "Про бюджет міста Києва на 2010 рік".

3.5. Виконувати умови забудови земельної ділянки згідно з містобудівними умовами і обмеженнями 
щодо забудови та дозволом на виконання будівельних робіт, одержаними в установленому 
законодавством порядку.

3.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування, архітектури та дизайну
міського середовища від 08.04.2010 N 19-4429, Київської міської санепідстанції від 14.04.2010 N 2625, 
Державного управління охорони навколишнього природного середовища в м. Києві від 14.04.2010 N 05-
08/1184, Державної служби з питань національної культурної спадщини від 12.04.2010 N 22-906/9, 
Головного управління земельних ресурсів від 26.04.2010 N 05-6243.

4. Попередити власника земельної ділянки, що право приватної власності на землю може бути 
припинено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Земельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань земельних 
відносин, містобудування та архітектури.

 
Київський міський голова Л. Черновецький 



© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2022
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2022



КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
V сесія VI скликання

РІШЕННЯ
від 27 травня 2010 року N 940/4378

Про передачу громадянину Медведєву Андрію Володимировичу у
приватну власність земельної ділянки для будівництва та

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд на вул. Малоземельній, 75-г у Дарницькому районі м.

Києва
Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою

щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Медведєву Андрію

Володимировичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд на вул. Малоземельній, 75-г у Дарницькому районі м. Києва.

2. Передати громадянину Медведєву Андрію Володимировичу, за умови виконання пункту 3 цього 
рішення, у приватну власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд на вул. Малоземельній, 75-г у Дарницькому районі 
м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність чи користування.

3. Громадянину Медведєву Андрію Володимировичу:
3.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексу України.
3.2. У місячний термін звернутися до Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу 

Київради (Київської міської державної адміністрації) із клопотанням щодо організації робіт по винесенню 
меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що посвідчує право власності 
на земельну ділянку.

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних 
мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

3.4. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва відповідно до рішення Київради від 
14.05.2010 N 793/4231 "Про бюджет міста Києва на 2010 рік".

3.5. Виконувати умови забудови земельної ділянки згідно з містобудівними умовами і обмеженнями 
щодо забудови та дозволом на виконання будівельних робіт, одержаними в установленому 
законодавством порядку.

3.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування, архітектури та дизайну
міського середовища від 08.04.2010 N 19-4430, Київської міської санепідстанції від 14.04.2010 N 2624, 
Державного управління охорони навколишнього природного середовища в м. Києві від 14.04.2010 N 05-
08/1185, Державної служби з питань національної культурної спадщини від 12.04.2010 N 22-907/9, 
Головного управління земельних ресурсів від 26.04.2010 N 05-6247.

4. Попередити власника земельної ділянки, що право приватної власності на землю може бути 
припинено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Земельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань земельних 
відносин, містобудування та архітектури.

 
Київський міський голова Л. Черновецький 



© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2022
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2022



КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
V сесія VI скликання

РІШЕННЯ
від 27 травня 2010 року N 939/4377

Про передачу громадянину Кравцову Олександру Федоровичу у
приватну власність земельної ділянки для будівництва та

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Малоземельній, 75-б у Дарницькому районі м.

Києва
Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою

щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Кравцову 

Олександру Федоровичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд на вул. Малоземельній, 75-б у Дарницькому районі м. Києва.

2. Передати громадянину Кравцову Олександру Федоровичу, за умови виконання пункту 3 цього 
рішення, у приватну власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Малоземельній, 75-б у Дарницькому районі м. 
Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність чи користування.

3. Громадянину Кравцову Олександру Федоровичу:
3.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексу України.
3.2. У місячний термін звернутися до Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу 

Київради (Київської міської державної адміністрації) із клопотанням щодо організації робіт по винесенню 
меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що посвідчує право власності 
на земельну ділянку.

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних 
мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

3.4. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва відповідно до рішення Київради від 
14.05.2010 N 793/4231 "Про бюджет міста Києва на 2010 рік".

3.5. Виконувати умови забудови земельної ділянки згідно з містобудівними умовами і обмеженнями 
щодо забудови та дозволом на виконання будівельних робіт, одержаними в установленому 
законодавством порядку.

3.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування, архітектури та дизайну
міського середовища від 02.04.2010 N 19-4278, Київської міської санепідстанції від 14.04.2010 N 2620, 
Державного управління охорони навколишнього природного середовища в м. Києві від 14.04.2010 N 05-
08/1183, Державної служби з питань національної культурної спадщини від 12.04.2010 N 22-902/9, 
Головного управління земельних ресурсів від 26.04.2010 N 05-6242.

4. Попередити власника земельної ділянки, що право приватної власності на землю може бути 
припинено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Земельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань земельних 
відносин, містобудування та архітектури.

 
Київський міський голова Л. Черновецький 



© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2022
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2022



КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
V сесія VI скликання

РІШЕННЯ
від 27 травня 2010 року N 938/4376

Про передачу громадянці Ємановій Наталії Олексіївні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель та споруд на вул.
Малоземельній, 75-д у Дарницькому районі м. Києва

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Ємановій Наталії 
Олексіївні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд на 
вул. Малоземельній, 75-д у Дарницькому районі м. Києва.

2. Передати громадянці Ємановій Наталії Олексіївні, за умови виконання пункту 3 цього рішення, у 
приватну власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд на вул. Малоземельній, 75-д у Дарницькому районі м. Києва за 
рахунок міських земель, не наданих у власність чи користування.

3. Громадянці Ємановій Наталії Олексіївні:
3.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексу України.
3.2. У місячний термін звернутися до Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу 

Київради (Київської міської державної адміністрації) із клопотанням щодо організації робіт по винесенню 
меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що посвідчує право власності 
на земельну ділянку.

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних 
мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

3.4. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва відповідно до рішення Київради від 
14.05.2010 N 793/4231 "Про бюджет міста Києва на 2010 рік".

3.5. Виконувати умови забудови земельної ділянки згідно з містобудівними умовами і обмеженнями 
щодо забудови та дозволом на виконання будівельних робіт, одержаними в установленому 
законодавством порядку.

3.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування, архітектури та дизайну
міського середовища від 06.04.2010 N 19-4338, Київської міської санепідстанції від 14.04.2010 N 2611, 
Державного управління охорони навколишнього природного середовища в м. Києві від 14.04.2010 N 05-
08/1186, Державної служби з питань національної культурної спадщини від 12.04.2010 N 22-901/9, 
Головного управління земельних ресурсів від 26.04.2010 N 05-6246.

4. Попередити власника земельної ділянки, що право приватної власності на землю може бути 
припинено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Земельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань земельних 
відносин, містобудування та архітектури.

 
Київський міський голова Л. Черновецький 



© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2022
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2022



КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
V сесія VI скликання

РІШЕННЯ
від 27 травня 2010 року N 935/4373

Про передачу громадянці Іващенко Тетяні Миколаївні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель та споруд на вул.
Центральній, 21-а у Дарницькому районі м. Києва

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада вирішила:

1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів 
трудящих від 03.10.67 N 1693 "Про відвод земельної ділянки Специализированному експлуатаційному 
управлінню шляхового господарства міськвиконкому під будівництво споруд по захисту Канівської ГЭС" як 
таке, що виконане в повному обсязі, а землі, які були відведені відповідно до цього рішення, вважати 
міськими землями, не наданими у власність чи користування.

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Іващенко Тетяні 
Миколаївні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд на 
вул. Центральній, 21-а у Дарницькому районі м. Києва.

3. Передати громадянці Іващенко Тетяні Миколаївні, за умови виконання пункту 4 цього рішення, у 
приватну власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд на вул. Центральній, 21-а у Дарницькому районі м. Києва за 
рахунок міських земель, не наданих у власність чи користування.

4. Громадянці Іващенко Тетяні Миколаївні:
4.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексу України.
4.2. У місячний термін звернутися до Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу 

Київради (Київської міської державної адміністрації) із клопотанням щодо організації робіт по винесенню 
меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що посвідчує право власності 
на земельну ділянку.

4.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних 
мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

4.4. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва відповідно до рішення Київради від 
14.05.2010 N 793/4231 "Про бюджет міста Києва на 2010 рік".

4.5. Виконувати умови забудови земельної ділянки згідно з містобудівними умовами і обмеженнями 
щодо забудови та дозволом на виконання будівельних робіт, одержаними в установленому 
законодавством порядку.

4.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування, архітектури та дизайну
міського середовища від 06.04.2010 N 19-4337, Київської міської санепідемстанції від 14.04.2010 N 2616, 
Державного управління охорони навколишнього природного середовища в м. Києві від 14.04.2010 N 05-
08/1176, Державної служби з питань національної культурної спадщини від 12.04.2010 N 22-903/9, 
Головного управління земельних ресурсів від 26.04.2010 N 05-6250.

5. Попередити власника земельної ділянки, що право приватної власності на землю може бути 
припинено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Земельного кодексу України.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань земельних 
відносин, містобудування та архітектури.

 



Київський міський голова Л. Черновецький 

© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2022
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2022



КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
V сесія VI скликання

РІШЕННЯ
від 27 травня 2010 року N 934/4372

Про передачу громадянину Іващенку Володимиру Михайловичу у
приватну власність земельної ділянки для будівництва та

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд на вул. Центральній, 21 у Дарницькому районі м. Києва
Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою

щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада вирішила:
1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів 

трудящих від 03.10.67 N 1693 "Про відвод земельної ділянки Специализированному експлуатаційному 
управлінню шляхового господарства міськвиконкому під будівництво споруд по захисту Канівської ГЭС" як 
таке, що виконане в повному обсязі, а землі, які були відведені відповідно до цього рішення, вважати 
міськими землями, не наданими у власність чи користування.

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Іващенку 
Володимиру Михайловичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель
та споруд на вул. Центральній, 21 у Дарницькому районі м. Києва.

3. Передати громадянину Іващенку Володимиру Михайловичу, за умови виконання пункту 4 цього 
рішення, у приватну власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд на вул. Центральній, 21 у Дарницькому районі м. 
Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність чи користування.

4. Громадянину Іващенку Володимиру Михайловичу:
4.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексу України.
4.2. У місячний термін звернутися до Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу 

Київради (Київської міської державної адміністрації) із клопотанням щодо організації робіт по винесенню 
меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що посвідчує право власності 
на земельну ділянку.

4.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних 
мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

4.4. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва відповідно до рішення Київради від 
14.05.2010 N 793/4231 "Про бюджет міста Києва на 2010 рік".

4.5. Виконувати умови забудови земельної ділянки згідно з містобудівними умовами і обмеженнями 
щодо забудови та дозволом на виконання будівельних робіт, одержаними в установленому 
законодавством порядку.

4.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування, архітектури та дизайну
міського середовища від 08.04.2010 N 19-4431, Київської міської санепідемстанції від 14.04.2010 N 2615, 
Державного управління охорони навколишнього природного середовища в м. Києві від 14.04.2010 N 05-
08/1175, Державної служби з питань національної культурної спадщини від 12.04.2010 N 22-900/9, 
Головного управління земельних ресурсів від 26.04.2010 N 05-6248.

5. Попередити власника земельної ділянки, що право приватної власності на землю може бути 
припинено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Земельного кодексу України.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань земельних 
відносин, містобудування та архітектури.

 



Київський міський голова Л. Черновецький 

© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2022
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2022



КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
V сесія VI скликання

РІШЕННЯ
від 27 травня 2010 року N 933/4371

Про передачу громадянину Махрінському Олексію Тарасовичу у
приватну власність земельної ділянки для будівництва та

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд на вул. Центральній, 19 у Дарницькому районі м. Києва
Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада вирішила:
1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів 

трудящих від 03.10.67 N 1693 "Про відвод земельної ділянки Специализированному експлуатаційному 
управлінню шляхового господарства міськвиконкому під будівництво споруд по захисту Канівської ГЭС" як 
таке, що виконане в повному обсязі, а землі, які були відведені відповідно до цього рішення, вважати 
міськими землями, не наданими у власність чи користування.

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Махрінському 
Олексію Тарасовичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд на вул. Центральній, 19 у Дарницькому районі м. Києва.

3. Передати громадянину Махрінському Олексію Тарасовичу, за умови виконання пункту 4 цього 
рішення, у приватну власність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд на вул. Центральній, 19 у Дарницькому районі м. 
Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність чи користування.

4. Громадянину Махрінському Олексію Тарасовичу:
4.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки відповідно до вимог статті 91 Земельного 

кодексу України.
4.2. У місячний термін звернутися до Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу 

Київради (Київської міської державної адміністрації) із клопотанням щодо організації робіт по винесенню 
меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що посвідчує право власності 
на земельну ділянку.

4.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних 
мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

4.4. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва відповідно до рішення Київради від 
14.05.2010 N 793/4231 "Про бюджет міста Києва на 2010 рік".

4.5. Виконувати умови забудови земельної ділянки згідно з містобудівними умовами і обмеженнями 
щодо забудови та дозволом на виконання будівельних робіт, одержаними в установленому 
законодавством порядку.

4.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування, архітектури та дизайну
міського середовища від 06.04.2010 N 19-4336, Київської міської санепідемстанції від 14.04.2010 N 2612, 
Державного управління охорони навколишнього природного середовища в м. Києві від 14.04.2010 N 05-
08/1173, Державної служби з питань національної культурної спадщини від 12.04.2010 N 22-898/9, 
Головного управління земельних ресурсів від 26.04.2010 N 05-6251.

5. Попередити власника земельної ділянки, що право приватної власності на землю може бути 
припинено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Земельного кодексу України.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань земельних 
відносин, містобудування та архітектури.

 



Київський міський голова Л. Черновецький 

© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2022
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2022
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