
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII сесія XXIV скликання

РІШЕННЯ
від 15 липня 2004 року N 419-24/1829

Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення права
користування землею

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 Центральному спеціалізованому будівельному 
управлінню для будівництва житлового комплексу для військовослужбовців з підземним паркінгом, 
дошкільним дитячим закладом та з вбудованими приміщеннями для побутового обслуговування населення
на вул. Артема, 59 у Шевченківському районі м. Києва.

Передати Центральному спеціалізованому будівельному управлінню, за умови виконання п. 1.1 цього 
рішення, в короткострокову оренду на 5 років земельну ділянку для будівництва житлового комплексу для 
військовослужбовців з підземним паркінгом, дошкільним дитячим закладом та з вбудованими 
приміщеннями для побутового обслуговування населення на вул. Артема, 59 у Шевченківському районі м. 
Києва загальною площею 0,96 га, в тому числі:

- площею 0,88 га - за рахунок частини земель, відведених відповідно до рішення виконавчого комітету 
Київської міської ради депутатів трудящих від 29.11.48 N 37 "О возобновлении отвода и установлении 
границ земельных участков Гарнизонной Квартирно-Эксплуатационной Части Киевского Военного Округа в
Молотовском районе г. Киева";

- площею 0,07 га - за рахунок земель, відведених відповідно до рішення виконавчого комітету Київської 
міської Ради депутатів трудящих від 18.07.77 N 1011/34 "Про відведення додаткової земельної ділянки 
військовій частині 32536 під розширення території";

- площею 0,01 га - за рахунок земель міської забудови.
Визнати такими, що втратили чинність, рішення виконавчого комітету Київської міської ради депутатів 

трудящих від 29.11.48 N 37 "О возобновлении отвода и установлении границ земельных участков 
Гарнизонной Квартирно-Эксплуатационной Части Киевского Военного Округа в Молотовском районе г. 
Киева " та від 18.07.77 N 1011/34 "Про відведення додаткової земельної ділянки військовій частині 32536 
під розширення території".

1.1. Центральному спеціалізованому будівельному управлінню:
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 

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

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

1.1.4. Питання відшкодування відновлюючої вартості зелених насаджень (акт обстеження зелених 
насаджень від 18.12.2003 N 402) та інші майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.

1.1.5. 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".

1.1.6. Передати Головному управлінню житлового забезпечення виконавчого органу Київради (Київської 
міської державної адміністрації) 10 % загальної площі житлового комплексу (крім службової) на підставі п. 
41 рішення Київської міської ради від 18.12.2003 N 267/1142 "Про бюджет міста Києва на 2004 рік".

1.1.7. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування, архітектури та 
дизайну міського середовища від 28.11.2003 N 19-3430, головного державного санітарного лікаря м. Києва 
від 07.08.2003 N 5805, управління охорони навколишнього природного середовища від 28.08.2003 N 



119/04-4-10/431, Головного управління охорони культурної спадщини та реставраційно-відновлювальних 
робіт від 22.09.2003 N 5482.

1.1.8. Проектом будівництва передбачити місця постійного зберігання автотранспорту (крім відкритих 
автостоянок) у кількості, не меншій за кількість квартир у цьому комплексі.

1.1.9. Проектом будівництва передбачити будівництво дитячого дошкільного закладу.
1.2. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути припинено 

відповідно до ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу України.

 
Київський міський голова О. Омельченко 
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