
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
II сесія VI скликання

РІШЕННЯ
від 11 грудня 2008 року N 777/777

Про передачу земельної ділянки та продаж цієї земельної ділянки
відкритому акціонерному товариству "АК-Транс" для будівництва,

реконструкції, розширення, капітального ремонту існуючих
нежитлових будівель під виробничі та адміністративно-побутові
приміщення з подальшими експлуатацією та обслуговуванням на

вул. Оранжерейній, 1 у Шевченківському районі м. Києва
Із змінами і доповненнями, внесеними

 рішенням Київської міської ради
 від 20 вересня 2012 року N 189/8473

(зміни, внесені рішенням Київської міської ради від 20 вересня 2012 року N 189/8473,
 втратили чинність у зв'язку з втратою чинності рішенням Київської міської ради
 від 20 вересня 2012 року N 189/8473 згідно з рішенням Київської міської ради

 від 25 грудня 2012 року N 766/9050)
Відповідно до статей 93, 120, 123, 124, частини другої статті 127, статті 128 Земельного кодексу України

та рішення Київської міської ради від 14.03.2002 N 304/1738 "Про визначення тимчасового порядку 
продажу земельних ділянок в м. Києві" Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки відкритому акціонерному 
товариству "АК-ТРАНС" для будівництва, реконструкції, розширення, капітального ремонту існуючих 
нежитлових будівель під виробничі та адміністративно-побутові приміщення з подальшими експлуатацією 
та обслуговуванням на вул. Оранжерейній, 1 у Шевченківському районі м. Києва.

2. Передати відкритому акціонерному товариству "АК-ТРАНС", за умови виконання пункту 9 цього 
рішення, у короткострокову оренду на 1 рік земельну ділянку загальною площею 2,50 га для будівництва, 
реконструкції, розширення, капітального ремонту існуючих нежитлових будівель під виробничі та 
адміністративно-побутові приміщення з подальшими експлуатацією та обслуговуванням на вул. 
Оранжерейній, 1 у Шевченківському районі м. Києва у зв'язку з переходом права власності на майновий 
комплекс (свідоцтво про право власності від 25.11.99 серія МК N 010002560), у тому числі:

- площею 1,97 га - за рахунок частини земель, відведених відповідно до рішення виконавчого комітету 
Київської міської ради депутатів трудящих від 12.01.60 N 43 "Про відвод земельної ділянки Київському 
Міськавтоуправлінню для збудування автобази";

- площею 0,53 га - за рахунок частини земель, відведених відповідно до рішення виконавчого комітету 
Київської міської ради депутатів трудящих від 21.05.68 N 772 "Про відвод земельної ділянки Проектно-
конструкторсько-технологічному інституту по вул. Микитенко, 9 (Кагатний провулок) під будівництво 
інженерно-лабораторного корпусу".

3. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки на вул. Оранжерейній, 1 у 
Шевченківському районі м. Києва.

4. Затвердити вартість земельної ділянки у розмірі 50389571,00 грн. (п'ятдесят мільйонів триста 
вісімдесят дев'ять тисяч п'ятсот сімдесят одна гривня 00 копійок) на підставі експертної грошової оцінки 
(висновок про ринкову вартість земельної ділянки від 15.07.2008).

5. Продати відкритому акціонерному товариству "АК-ТРАНС" земельну ділянку площею 2,4915 га за 
50389571,00 грн. (п'ятдесят мільйонів триста вісімдесят дев'ять тисяч п'ятсот сімдесят одна гривня 00 
копійок) для будівництва, реконструкції, розширення, капітального ремонту існуючих нежитлових будівель 
під виробничі та адміністративно-побутові приміщення з подальшими експлуатацією та обслуговуванням 
на вул. Оранжерейній, 1 у Шевченківському районі м. Києва.



6. Затвердити умови продажу відкритому акціонерному товариству "АК-ТРАНС" земельної ділянки на 
вул. Оранжерейній, 1 у Шевченківському районі м. Києва (згідно з додатком).

7. Договір купівлі-продажу земельної ділянки укласти в двотижневий термін після укладання договору 
оренди земельної ділянки.

8. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної 
адміністрації):

8.1. Забезпечити оформлення в двотижневий термін договору купівлі-продажу земельної ділянки 
площею 2,4915 га на вул. Оранжерейній, 1 у Шевченківському районі м. Києва за ціною та на умовах, 
визначених цим рішенням.

8.2. Після сплати повної вартості земельної ділянки оформити та видати відкритому акціонерному 
товариству "АК-ТРАНС" в установленому порядку державний акт на право власності на земельну ділянку.

9. Відкритому акціонерному товариству "АК-ТРАНС":
9.1. Виконувати обов'язки землекористувача та власника земельної ділянки відповідно до вимог статей 

91, 96 Земельного кодексу України.
9.2. У місячний термін звернутись до Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу 

Київради (Київської міської державної адміністрації) із клопотанням щодо винесення меж земельної 
ділянки в натуру (на місцевість) та виготовлення документа, що посвідчує право користування земельною 
ділянкою.

9.3. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування, архітектури та дизайну 
міського середовища від 21.08.2007 N 19-8537 та від 03.12.2007 N 09-14143, дочірнього підприємства 
"Інститут генерального плану міста Києва" від 04.07.2007 N 2050, Київської міської санепідстанції від 
19.07.2007 N 5737, Державного управління охорони навколишнього природного середовища в м. Києві від 
25.06.2007 N 05-08/4029, Головного управління охорони культурної спадщини від 21.08.2007 N 6236, 
Державної служби з питань національної культурної спадщини від 27.08.2007 N 22-1803/35, 
Шевченківської, районної у м. Києві державної адміністрації від 11.07.2007 N 02/38-5047.

9.4. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва відповідно до рішення Київської міської 
ради від 17.01.2008 N 3/4475 "Про бюджет міста Києва на 2008 рік" (із змінами та доповненнями).

9.5. Питання майнових відносин вирішувати в установленому порядку.
9.6. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних 

мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.
9.7. Проектом будівництва передбачити місця постійного зберігання автотранспорту (крім відкритих 

автостоянок) із кількістю машиномісць відповідно до державних будівельних норм.
10. Попередити відкрите акціонерне товариство "АК-ТРАНС", що право користування земельною 

ділянкою та право власності на земельну ділянку може бути припинено відповідно до статей 140, 141, 143 
Земельного кодексу України.

11. Визнати такими, що втратили чинність, рішення виконавчого комітету Київської міської ради 
депутатів трудящих від 12.01.60 N 43 "Про відвод земельної ділянки Київському Міськавтоуправлінню для 
збудування автобази" та від 21.05.68 N 772 "Про відвод земельної ділянки Проектно-конструкторсько-
технологічному інституту по вул. Микитенко, 9 (Кагатний провулок) під будівництво інженерно-
лабораторного корпусу".

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

 
Київський міський голова Л. Черновецький 

 

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 11 грудня 2008 р. N 777/777 

УМОВИ
продажу відкритому акціонерному товариству "АК-ТРАНС"

земельної ділянки на вул. Оранжерейній, 1 у Шевченківському
районі м. Києва

1. Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням.



2. Забезпечити вільний доступ до проданої земельної ділянки для контролю за дотриманням власником
умов продажу земельної ділянки.

3. Зарахувати до сум, які покупець має сплатити за земельну ділянку, аванс у сумі 4689512,52 грн. 
(чотири мільйони шістсот вісімдесят дев'ять тисяч п'ятсот дванадцять гривень 52 копійки), сплачений 
відповідно до угоди N 50 від 01.07.2008, що підтверджено платіжним дорученням. Решта вартості 
земельної ділянки у сумі 45700058,48 грн. (сорок п'ять мільйонів сімсот тисяч п'ятдесят вісім гривень 48 
копійок) може сплачуватись у розстрочку протягом трьох років рівними частками до двадцять п'ятого числа
кожного місяця від дня нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Київської міської ради від 20.09.2012 р. N 189/8473,
 попередню редакцію пункту 3 відновлено у зв'язку з

 втратою чинності рішенням Київської міської ради
 від 20.09.2012 р. N 189/8473 згідно з рішенням Київської

 міської ради від 25.12.2012 р. N 766/9050)
4. За кожний день прострочення платежу сплачується пеня у розмірі 0,5 % від суми простроченого 

платежу.
(пункт 4 у редакції рішення Київської

 міської ради від 20.09.2012 р. N 189/8473,
 попередню редакцію пункту 4 відновлено у зв'язку з

 втратою чинності рішенням Київської міської ради
 від 20.09.2012 р. N 189/8473 згідно з рішенням Київської

 міської ради від 25.12.2012 р. N 766/9050)

 
Заступник міського голови -

секретар Київради 
 

О. Довгий 
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