
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII сесія XXIV скликання

РІШЕННЯ
від 18 березня 2004 року N 123/1333

Про оформлення права користування земельними ділянками
Із змінами і доповненнями, внесеними

 рішеннями Київської міської ради
 від 18 листопада 2004 року N 775/2185,

 від 7 липня 2005 року N 521/3097,
 від 24 листопада 2005 року N 484/2945,

 від 21 травня 2009 року N 475/1531,
 від 8 липня 2010 року N 1117/4555,
 від 25 грудня 2012 року N 767/9051

(Право користування частиною земельної ділянки площею 0,23 га, відведеної Управлінню Державної автомобільної інспекції 
Головного управління МВС України в м. Києві відповідно до цього рішення,  припинено згідно з рішенням Київської міської ради від 31 
жовтня 2006 року N 195/252)

Відповідно до Земельного кодексу України, Постанови Верховної Ради Української РСР від 18.12.90 
"Про земельну реформу", Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та враховуючи 
матеріали інвентаризації земель, Київська міська рада вирішила:

1. Пункт 1 втратив чинність
(згідно з рішенням Київської міської
 ради від 21.05.2009 р. N 475/1531)

2. Оформити Київському університету економіки і технологій транспорту, за умови виконання п. 2.1 
цього рішення, право постійного користування земельною ділянкою площею 0,38 га для експлуатації та 
обслуговування учбового корпусу на вул. Михайла Котельникова, 29/18 у Святошинському районі м. Києва 
за рахунок частини земель, відведених відповідно до рішення виконавчого комітету Київської міської Ради 
депутатів трудящих від 11.09.48 N 2144 "Про поновлення відводу земельної ділянки Київській 3-х річній 
школі машиністів паровозів під школу машиністів паровозів", у зв'язку з передачею на баланс університету 
будівель та споруд (наказ Міністерства транспорту України від 27.08.2001 N 564, акт приймання-передачі 
від 01.10.2001).

2.1. Київському університету економіки і технологій транспорту:
2.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
2.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу 

Київради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право користування 
земельною ділянкою.

2.1.3. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
2.1.4. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва питання оформлення 

дозвільної та проектно-кошторисної документації вирішувати в порядку, визначеному нормативами 
забудови м. Києва.

2.1.5. 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 інженерно-
транспортної інфраструктури м. Києва".

2.1.6. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних
мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.

2.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено 
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.



3. Пункт 3 втратив чинність
(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з рішенням

 Київської міської ради від 18.11.2004 р. N 775/2185,
 втратив чинність згідно з рішенням

 Київської міської ради від 25.12.2012 р. N 767/9051)
4. Оформити відкритому акціонерному товариству СКТБ "Комплекс", за умови виконання п. 4.1 цього 

рішення, право довгострокової оренди на 15 років земельних ділянок загальною площею 1,80 га (ділянка N
1 - площею 1,55 га, ділянка N 2 - площею 0,25 га) для експлуатації та обслуговування адміністративно-
виробничих і складських будівель і споруд та відкритої автостоянки на вул. Святошинській, 34 у 
Святошинському районі м. Києва у зв'язку з переходом права власності на нежитлові будівлі (свідоцтва на 
право власності від 15.07.99 N 372 та від 23.10.2002 N 829-В) за рахунок частини земель, переданих 
відповідно до рішення виконавчого комітету Київської міської Ради народних депутатів від 03.10.81 N 1630 
"Про передачу в підпорядкування Київського міськвиконкому заводу металевих конструкцій Мінсільбуду 
УРСР по вул. Святошинській, 34 та створення в складі науково-виробничого об'єднання 
"Міськсистемотехніка" госпрозрахункового, на самостійному балансі спеціального конструкторсько-
технологічного бюро нестандартних засобів механізації та автоматизації міського господарства з дослідно-
експериментальним виробництвом" та п. 2 додатка N 27 до розпорядження Ради Міністрів Української РСР
від 14.07.88 N 310-р.

4.1. Відкритому акціонерному товариству СКТБ "Комплекс":
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 

Київради (Київської міської державної адміністрації) документи, що посвідчують право користування 
земельними ділянками.

4.1.3. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
4.1.4. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва питання оформлення 

дозвільної та проектно-кошторисної документації вирішувати в порядку, визначеному нормативами 
забудови м. Києва.

4.1.5. 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 інженерно-
транспортної інфраструктури м. Києва".

4.1.6. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних
мереж і споруд, розміщених у межах земельних ділянок.

4.2. Попередити землекористувача, що право користування земельними ділянками може бути 
припинено відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.

5. Оформити дочірньому підприємству "МЕЛЕКСІС-УКРАЇНА", за умови виконання п. 5.1 цього рішення, 
право довгострокової оренди на 15 років земельної ділянки площею 0,28 га для експлуатації та 
обслуговування адміністративної будівлі на вул. Михайла Котельникова, 4 у Святошинському районі м. 
Києва за рахунок земель, наданих відповідно до рішення Київської міської ради від 03.04.2001 N 250/1227 
"Про надання і вилучення земельних ділянок", та право користування якою посвідчено договором оренди 
земельної ділянки від 05.11.2001 N 75-6-00019, у зв'язку з переходом права власності на будівлю (договір 
купівлі-продажу від 10.07.2003 N 2241, акт приймання-передачі від 10.07.2003).

5.1. Дочірньому підприємству "МЕЛЕКСІС-УКРАЇНА":
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 

Київради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право користування 
земельною ділянкою.

5.1.3. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва питання оформлення 
дозвільної та проектно-кошторисної документації вирішувати в порядку, визначеному нормативами 
забудови м. Києва.

5.1.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних
мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.

5.1.5. 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 інженерно-
транспортної інфраструктури м. Києва".

5.2. Розірвати за згодою сторін договір оренди земельної ділянки від 05.11.2001 N 75-6-00019 (лист-
згода підприємства з 100 % іноземною інвестицією "Дельта" від 24.07.2003 N 01-46/КИВ/).

5.3. Визнати таким, що втратив чинність, п. 6 рішення Київської міської ради від 03.04.2001 N 250/1227 
"Про надання і вилучення земельних ділянок".



5.4. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено 
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.

6. Оформити Київській міській онкологічній лікарні, за умови виконання п. 6.1 цього рішення, право 
постійного користування земельною ділянкою площею 6,80 га для експлуатації та обслуговування будівель
і споруд лікарні на вул. Верховинній, 69 у Святошинському районі м. Києва за рахунок частини земель, 
відведених відповідно до рішення виконавчого комітету Київської міської Ради народних депутатів від 
03.10.80 N 1394/24 "Про відведення земельної ділянки міському відділу охорони здоров'я під будівництво 
онкологічного диспансеру".

6.1. Київській міській онкологічній лікарні:
6.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
6.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу 

Київради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право користування 
земельною ділянкою.

6.1.3. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва питання оформлення 
дозвільної та проектно-кошторисної документації вирішувати в порядку, визначеному нормативами 
забудови м. Києва.

6.1.4. 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 інженерно-
транспортної інфраструктури м. Києва".

6.1.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних
мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.

6.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено 
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.

(Київській міській онкологічній лікарні припинено право користування частиною земельної ділянки 
площею 0,90 га, оформленої відповідно до цього пункту, і віднесено цю земельну ділянку до земель запасу
житлової та громадської забудови згідно з рішенням Київської міської ради від 24.11.2005 р. N 484/2945)

(Київській міській онкологічній лікарні припинено право користування частиною земельної ділянки, 
оформленої відповідно до цього пункту,  та віднесено зазначену земельну ділянку до земель запасу 
житлової і громадської забудови згідно з рішенням Київської міської ради від 08.07.2010 N 1117/4555)

7. Оформити комунальному об'єднанню "КИЇВКІНО", за умови виконання п. 7.1 цього рішення, право 
постійного користування земельною ділянкою площею 0,30 га для експлуатації та обслуговування будівель
і споруд виробничої бази на вул. Теслярській, 2 у Голосіївському районі м. Києва за рахунок земель, 
відведених відповідно до рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 
11.01.66 N 14 "Про відвод земельної ділянки Київській обласній конторі по прокату кінофільмів під 
будівництво гаражу".

Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів 
трудящих від 11.01.66 N 14 "Про відвод земельної ділянки Київській обласній конторі по прокату 
кінофільмів під будівництво гаражу".

7.1. Комунальному об'єднанню "КИЇВКІНО":
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 

Київради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право користування 
земельною ділянкою.

7.1.3. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва питання оформлення 
дозвільної та проектно-кошторисної документації вирішувати в порядку, визначеному нормативами 
забудови м. Києва.

7.1.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних
мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.

7.1.5. 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 інженерно-
транспортної інфраструктури м. Києва".

7.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено 
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.

8. Оформити відкритому акціонерному товариству "Київхліб", за умови виконання п. 8.1 цього рішення, 
право оренди земельних ділянок загальною площею 0,70 га (у тому числі площею 0,11 га в межах 
червоних ліній) для експлуатації та обслуговування будівель і споруд хлібокомбінату N 1 (цех N 2) на вул. 



Щорса, 19 у Печерському районі м. Києва у зв'язку з переходом права власності на майновий комплекс 
(свідоцтво про право власності від 03.07.2000 серія МК N 01003185) за рахунок земель, зареєстрованих за
землекористувачами відповідно до рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів 
трудящих від 21.11.61 N 2280 "Про висновки обміру земель в забудованих кварталах Жовтневого, 
Московського, Печерського, Залізничного, Шевченківського та Подільського районів м. Києва", з них:

- площею 0,59 га - в довгострокову оренду на 25 років;
- площею 0,11 га, в межах червоних ліній, - в короткострокову оренду на 5 років.
8.1. Відкритому акціонерному товариству "Київхліб":
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 

Київради (Київської міської державної адміністрації) документи, що посвідчують право користування 
земельними ділянками.

8.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних
мереж і споруд, розміщених у межах земельних ділянок.

8.1.4. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва питання оформлення 
дозвільної та проектно-кошторисної документації вирішувати в порядку, визначеному нормативами 
забудови м. Києва.

8.1.5. Земельну ділянку, в межах червоних ліній використовувати з обмеженнями відповідно до вимог 
містобудівного законодавства.

8.1.6. 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 інженерно-
транспортної інфраструктури м. Києва".

8.2. Попередити землекористувача, що право користування земельними ділянками може бути 
припинено відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.

9. Оформити виробничому будівельно-монтажному кооперативу "Сільбуд", за умови виконання п. 9.1 
цього рішення, право довгострокової оренди на 10 років земельної ділянки загальною площею 0,13 га для 
експлуатації та обслуговування виробничих будівель і споруд у пров. Охтирському, 3 у Голосіївському 
районі м. Києва у зв'язку з переходом права власності на будівлі і споруди (договір купівлі-продажу від 
29.11.93, мирова угода від 27.09.96), в тому числі:

- площею 0,12 га - за рахунок частини земель, наданих відповідно до рішення виконавчого комітету 
Київської міської Ради депутатів трудящих від 25.05.71 N 772 "Про закріплення земельної ділянки за 
спеціалізованою пересувною механізованою колоною N 501 тресту "Укрсільсантехмонтаж" Міністерства 
сільського будівництва УРСР та дозвіл на реконструкцію бази і побудову заготовчого цеху";

- площею 0,01 га - за рахунок частини земель, відведених відповідно до рішень виконавчого комітету 
Київської міської Ради депутатів трудящих від 07.06.60 N 927 "Про дозвіл артілі ім. Куйбишева 
Міськпромради на будівництво цехів мебельної фабрики по Ахтирському провулку N 5" та від 25.08.59 N 
1360 "Про відвод земельної ділянки артілі ім. Куйбишева під будівництво складів".

9.1. Виробничому будівельно-монтажному кооперативу "Сільбуд":
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 

Київради (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. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва питання оформлення 
дозвільної та проектно-кошторисної документації вирішувати в порядку, визначеному нормативами 
забудови м. Києва.

9.1.5. 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 інженерно-
транспортної інфраструктури м. Києва".

9.1.6. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
9.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено 

відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.
10. Оформити гаражному автокооперативу "ТРОЄЩИНА-2", за умови виконання п. 10.1 цього рішення, 

право довгострокової оренди на 10 років земельної ділянки площею 1,80 га для експлуатації та 
обслуговування металевих гаражів на вул. Миколи Закревського у Деснянському районі м. Києва за 
рахунок земель, відведених відповідно до рішення виконавчого комітету Київської міської Ради народних 
депутатів від 16.09.86 N 904 "Про відведення земельних ділянок виконавчим комітетам Дарницької, 



Дніпровської, Подільської, Ленінградської та Шевченківської районних Рад народних депутатів для 
будівництва автостоянок з правом встановлення металевих гаражів".

10.1. Гаражному автокооперативу "ТРОЄЩИНА-2":
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 

Київради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право користування 
земельною ділянкою.

10.1.3. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
10.1.4. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва питання оформлення 

дозвільної та проектно-кошторисної документації вирішувати в порядку, визначеному нормативами 
забудови м. Києва.

10.1.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.

10.1.6. 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 інженерно-
транспортної інфраструктури м. Києва".

10.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.

11. Оформити казенному заводу порошкової металургії, за умови виконання п. 11.1 цього рішення, 
право постійного користування земельною ділянкою площею 7,38 га для експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд дитячого оздоровчого табору санаторного типу "Журавочка", розташованого на території 
Дарницького лісопаркового господарства (біля с. Пухівка) у Деснянському районі м. Києва, за рахунок 
земель, відведених відповідно до рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих 
від 15.05.72 N 637 "Про відведення земельної ділянки Броварському заводу порошкової металургії під 
будівництво піонерського табору та профілакторію в Дніпровському районі", у зв'язку з закріпленням майна
на праві оперативного управління (лист Міністерства промислової політики України від 24.11.98 N 2-2/521).

Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів 
трудящих від 15.05.72 N 637 "Про відведення земельної ділянки Броварському заводу порошкової 
металургії під будівництво піонерського табору та профілакторію в Дніпровському районі".

11.1. Казенному заводу порошкової металургії:
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 

Київради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право користування 
земельною ділянкою.

11.1.3. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва питання оформлення 
дозвільної та проектно-кошторисної документації вирішувати в порядку, визначеному нормативами 
забудови м. Києва.

11.1.4. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
11.1.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 

інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
11.1.6. 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 інженерно-
транспортної інфраструктури м. Києва".

11.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.

12. Оформити гаражно-будівельному кооперативу "Лівобережний", за умови виконання п. 12.1 цього 
рішення, право власності на земельну ділянку площею 0,40 га для експлуатації та обслуговування 
багатоповерхових гаражів на вул. Челябінській, 2 у Дніпровському районі м. Києва за рахунок частини 
земель, відведених відповідно до рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих 
від 21.07.75 N 733/7 "Про відведення земельної ділянки виконкому Дніпровської районної Ради депутатів 
трудящих під будівництво 4-поверхових кооперативних гаражів".

12.1. Гаражно-будівельному кооперативу "Лівобережний":
12.1.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу

України.
12.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу 

Київради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право власності на земельну 
ділянку.

12.1.3. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.



12.1.4. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва питання оформлення 
дозвільної та проектно-кошторисної документації вирішувати в порядку, визначеному нормативами 
забудови м. Києва.

12.1.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.

12.1.6. 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 інженерно-
транспортної інфраструктури м. Києва".

12.2. Попередити землекористувача, що право власності на земельну ділянку може бути припинено 
відповідно до ст. ст. 140, 143 Земельного кодексу України.

13. Оформити військовій частині 1465 (Центральний військовий госпіталь Прикордонних військ України),
за умови виконання п. 13.1 цього рішення, право постійного користування земельною ділянкою площею 
3,04 га для експлуатації та обслуговування будівель і споруд госпіталю на вул. Ягідній, 58 у Голосіївському 
районі м. Києва за рахунок земель, відведених відповідно до рішень виконавчого комітету Київської міської
Ради депутатів трудящих від 13.12.66 N 1851 "Про відвод земельної ділянки Управління військ Західного 
прикордонного округу Комітету державної безпеки при Раді Міністрів Союзу РСР під будівництво 
госпіталю", від 15.07.74 N 975/22 "Про продовження строку дії рішення виконавчого комітету Київської 
міської Ради депутатів трудящих від 13 грудня 1966 року N 1851 "Про відведення земельної ділянки 
Управлінню військ Західного прикордонного округу Комітету державної безпеки при Раді Міністрів СРСР під
будівництво госпіталю" та рішення виконавчого комітету Київської міської Ради народних депутатів від 
17.04.78 N 538/15 "Про продовження строку дії та доповнення рішення виконкому Київської міської Ради 
депутатів трудящих від 13 грудня 1966 р. N 1851 "Про відведення земельної ділянки Управлінню військ 
Західного прикордонного округу Комітету державної безпеки при Раді Міністрів СРСР під будівництво 
госпіталю".

Визнати такими, що втратили чинність, рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів 
трудящих від 13.12.66 N 1851 "Про відвод земельної ділянки Управління військ Західного прикордонного 
округу Комітету державної безпеки при Раді Міністрів Союзу РСР під будівництво госпіталю", від 15.07.74 N
975/22 "Про продовження строку дії рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів 
трудящих від 13 грудня 1966 року N 1851 "Про відведення земельної ділянки Управлінню військ Західного 
прикордонного округу Комітету державної безпеки при Раді Міністрів СРСР під будівництво госпіталю" та 
рішення виконавчого комітету Київської міської Ради народних депутатів від 17.04.78 N 538/15 "Про 
продовження строку дії та доповнення рішення виконкому Київської міської Ради депутатів трудящих від 13
грудня 1966 р. N 1851 "Про відведення земельної ділянки Управлінню військ Західного прикордонного 
округу Комітету державної безпеки при Раді Міністрів СРСР під будівництво госпіталю".

13.1. Військовій частині 1465 (Центральний військовий госпіталь Прикордонних військ України):
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 

Київради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право користування 
земельною ділянкою.

13.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.

13.1.4. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
13.1.5. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва питання оформлення 

дозвільної та проектно-кошторисної документації вирішувати в порядку, визначеному нормативами 
забудови м. Києва.

13.1.6. 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 інженерно-
транспортної інфраструктури м. Києва".

13.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.

14. Оформити закритому акціонерному товариству "Юкрейн Петроліум", за умови виконання п. 14.1 
цього рішення, право короткострокової оренди на 5 років земельної ділянки площею 0,30 га, в межах 
червоних ліній, для експлуатації та обслуговування автозаправної станції на вул. Братиславській, 48 у 
Деснянському районі м. Києва за рахунок земель, наданих відповідно до п. 18 рішення Київської міської 
ради від 08.06.2000 N 154/875 "Про надання і вилучення земельних ділянок" та право користування якими 
посвідчено договором оренди земельної ділянки від 26.12.2001 N 62-6-00025.

14.1. Закритому акціонерному товариству "Юкрейн Петроліум":
14.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.



14.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу 
Київради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право користування 
земельною ділянкою.

14.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.

14.1.4. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
14.1.5. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва питання оформлення 

дозвільної та проектно-кошторисної документації вирішувати в порядку, визначеному нормативами 
забудови м. Києва.

14.1.6. Виконати вимоги, викладені в листі Головного управління економіки та розвитку міста від 
14.04.2003 N 049-15/2295.

14.1.7. Земельну ділянку в межах червоних ліній використовувати з обмеженнями відповідно до вимог 
містобудівного законодавства.

14.1.8. 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 інженерно-
транспортної інфраструктури м. Києва".

14.2. Розірвати за згодою сторін договір оренди земельної ділянки від 26.12.2001 N 62-6-00025 (лист-
згода ТОВ "КЛО" від 12.06.2003 N 12-06/кл).

14.3. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.

15. Оформити державному підприємству "Укрінвестбуд", за умови виконання п. 15.1 цього рішення, 
право постійного користування земельною ділянкою площею 0,88 га для завершення будівництва, 
подальшої експлуатації та обслуговування житлового будинку на бульв. Олексія Давидова, 12 у 
Дніпровському районі м. Києва за рахунок земель, наданих відповідно до Постанови Верховної Ради 
України від 16.12.93 N 3715-XII "Про вилучення і надання земельних ділянок для несільськогосподарських 
потреб та попереднє погодження місць розташування об'єктів" та право користування якими посвідчено 
державним актом на право постійного користування землею від 17.02.94 N 63-4-00001, у зв'язку з 
переходом права власності на об'єкт незавершеного будівництва (акт приймання-передачі незавершеного 
будівництвом житлового будинку від 12.05.2001).

15.1. Державному підприємству "Укрінвестбуд":
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 

Київради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право користування 
земельною ділянкою.

15.1.3. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
15.1.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 

інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
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 інвестицій виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) як компенсацію витрат за інженерну 
підготовку та гідронамив території.

15.1.7. 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 м. Києва, яка визначається Генеральним планом розвитку міста,
- 10 % загальної площі будинку (крім службової) відповідно до п. 41 рішення Київської міської ради від 
18.12.2003 N 267/1142 "Про бюджет міста Києва на 2004 рік".

15.2. Припинити господарському управлінню Кабінету Міністрів України право користування земельною 
ділянкою, наданою відповідно до Постанови Верховної Ради України від 16.12.93 N 3715-XII "Про 
вилучення і надання земельних ділянок для несільськогосподарських потреб та попереднє погодження 
місць розташування об'єктів" та право користування якою посвідчено державним актом на право 
постійного користування землею від 17.02.94 N 63-4-00001 (лист-згода від 14.08.2003 N 05-13-1293).

15.3. Державному управлінню справами повернути до Головного управління земельних ресурсів 
виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) державний акт на право 
постійного користування землею від 17.02.94 N 63-4-00001.

15.4. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.



16. Оформити Службі безпеки України, за умови виконання п. 16.1 цього рішення, право постійного 
користування земельною ділянкою площею 4,61 га для обслуговування та експлуатації будівель і споруд 
військової частини Е 6642 на вул. Полковника Потєхіна, 9 у Голосіївському районі м. Києва за рахунок 
земель, відведених відповідно до рішень виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих 
від 24.02.58 N 5 та від 17.11.70 N 36-с "Об отводе дополнительного земельного участка в/ч 1214 под 
расширение объекта".

Визнати такими, що втратили чинність, рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів 
трудящих від 24.02.58 N 5 та від 17.11.70 N 36-с "Об отводе дополнительного земельного участка в/ч 1214 
под расширение объекта".

16.1. Службі безпеки України:
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 

Київради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право користування 
земельною ділянкою.

16.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту, реконструкції та експлуатації 
існуючих інженерних мереж та споруд, розміщених у межах земельної ділянки.

16.1.4. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва питання оформлення 
дозвільної та проектно-кошторисної документації вирішити в порядку, визначеному нормативами забудови 
м. Києва.

16.1.5. 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 інженерно-
транспортної інфраструктури м. Києва".

16.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.

17. Оформити управлінню Державної автомобільної інспекції Головного управління МВС України в м. 
Києві, за умови виконання п. 17.1 цього рішення, право постійного користування земельними ділянками 
для експлуатації та обслуговування будівель і споруд станції діагностики автомобілів з майданчиком для 
практичного водіння автотранспорту на вул. Академіка Туполєва, 19 у Святошинському районі м. Києва у 
зв'язку з передачею на баланс підрозділів ДАІ ГУ МВС України в м. Києві основних фондів майна та 
матеріальних цінностей (наказ Головного управління МВС України в м. Києві від 03.11.97 N 364) загальною 
площею 2,86 га, в тому числі:

- ділянка N 1 площею 0,23 га та ділянка N 2 площею 0,57 га - за рахунок земель, відведених відповідно 
до рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 03.01.77 N 5/15 "Про 
відведення земельної ділянки в тимчасове користування управлінню державтоінспекції під влаштування 
майданчика по практичному водінню автотранспорту";

- ділянка N 3 загальною площею 1,96 га - за рахунок земель, відведених відповідно до рішень 
виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 30.06.76 N 653/25 "Про відведення 
додаткової земельної ділянки управлінню внутрішніх справ міськвиконкому під розширення 
експериментальної діагностичної станції управління державтоінспекції" (площею 0,19 га), від 03.01.77 N 
5/15 "Про відведення земельної ділянки в тимчасове користування управлінню державтоінспекції під 
влаштування майданчика по практичному водінню автотранспорту" (площею 0,67 га) та від 16.07.73 N 
1103 "Про відведення земельної ділянки Управлінню внутрішніх справ міськвиконкому під будівництво 
експериментальної діагностичної станції Державтоінспекції" (площею 1,20 га).

(абзац третій пункту 17 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Київської міської ради від 07.07.2005 р. N 521/3097)

Визнати такими, що втратили чинність, рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів 
трудящих від 30.06.76 N 653/25 "Про відведення додаткової земельної ділянки управлінню внутрішніх 
справ міськвиконкому під розширення експериментальної діагностичної станції управління 
Державтоінспекції" та від 03.01.77 N 5/15 "Про відведення земельної ділянки в тимчасове користування 
управлінню Державтоінспекції під влаштування майданчика по практичному водінню автотранспорту" та 
від 16.07.73 N 1103 "Про відведення земельної ділянки Управлінню внутрішніх справ міськвиконкому під 
будівництво експериментальної діагностичної станції Державтоінспекції".

17.1. Управлінню Державної автомобільної інспекції Головного управління МВС України в м. Києві:
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 

Київради (Київської міської державної адміністрації) документи, що посвідчують право користування 
земельними ділянками.

17.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 



інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельних ділянок.
17.1.4. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
17.1.5. 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 інженерно-
транспортної інфраструктури м. Києва".

17.2. Попередити землекористувача, що право користування земельними ділянками може бути 
припинено відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.

18. Оформити закритому акціонерному товариству магазину "Морозиво", за умови виконання п. 18.1 
цього рішення, право довгострокової оренди на 19 років земельної ділянки площею 0,06 га для 
експлуатації та обслуговування продовольчого магазину на просп. Червонозоряному, 3-а у Солом'янському
районі м. Києва за рахунок земель, оформлених відповідно до розпорядження Київської міської державної 
адміністрації від 14.04.97 N 443 "Про оформлення закритому акціонерному товариству магазин "Морозиво"
права користування земельною ділянкою для обслуговування продовольчого магазину на просп. 
Червонозоряному, 3-а у Залізничному районі" та право користування якими посвідчено договором на 
право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) від 06.10.97 N 72-5-00030.

Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 
14.04.97 N 443 "Про оформлення закритому акціонерному товариству магазин "Морозиво" права 
користування земельною ділянкою для обслуговування продовольчого магазину на просп. 
Червонозоряному, 3-а у Залізничному районі".

18.1. Закритому акціонерному товариству магазину "Морозиво:
18.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
18.1.2. В установленому порядку замовити внесення змін до договору на право тимчасового 

користування землею (в тому числі на умовах оренди) від 06.10.97 N 72-5-00030.
18.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, реконструкції та експлуатації існуючих 

інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
18.1.4. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва зобов'язати забудовника 

одержати в Головному управлінні містобудування, архітектури та дизайну міського середовища 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) архітектурно-
планувальне завдання на це будівництво.

18.1.5. 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 інженерно-
транспортної інфраструктури м. Києва".

18.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.

19. Оформити відкритому акціонерному товариству "ПІВДЕНЬЗАХІДЕЛЕКТРОМЕРЕЖБУД", за умови 
виконання п. 19.1 цього рішення, право довгострокової оренди на 25 років земельної ділянки площею 3,51 
га для експлуатації та обслуговування виробничої бази на вул. Малинській, 16 у Святошинському районі м.
Києва за рахунок частини земель, відведених відповідно до рішень виконавчого комітету Київської міської 
Ради депутатів трудящих від 23.10.56 N 1580 "Про відвод земельної ділянки Київському монтажному 
участку N 4 "Донбассэлектромонтаж" Міністерства будівництва електростанцій СРСР під будівництво 
виробничої бази" та від 20.08.57 N 1369 "Про відвод зем. ділянок Київській монтажній дільниці N 4 тресту 
Донбаселектромонтаж під капітальну забудову", у зв'язку з переходом права власності на будівлі і споруди 
(наказ Міністерства енергетики та електрифікації України від 10.08.94 N 190 та перелік нерухомого майна).

19.1. Відкритому акціонерному товариству "ПІВДЕНЬЗАХІДЕЛЕКТРОМЕРЕЖБУД":
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 

Київради (Київської міської державної адміністрації) документ, що посвідчує право користування 
земельною ділянкою.

19.1.3. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва питання оформлення 
дозвільної та проектно-кошторисної документації вирішувати в порядку, визначеному нормативами 
забудови м. Києва.

19.1.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.

19.1.5. 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 інженерно-
транспортної інфраструктури м. Києва".

19.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.



 
Київський міський голова О. Омельченко 

© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2020
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2020


	РІШЕННЯ
	Про оформлення права користування земельними ділянками

