
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
IX сесія XXIII скликання

РІШЕННЯ
від 27 грудня 2001 року N 178/1612

Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення права
користування землею

Із змінами і доповненнями, внесеними
 рішеннями Київської міської ради

 від 14 березня 2002 року N 283/1717,
 від 14 березня 2002 року N 303/1737,
 від 28 березня 2002 року N 383/1817,
 від 26 вересня 2002 року N 22/182,
від 19 грудня 2002 року N 168/328,
від 30 січня 2003 року N 248/408,

 від 25 вересня 2003 року N 20/894,
 від 23 жовтня 2003 року N 118/991,

 від 27 листопада 2003 року N 224/1098
Рішення втратило чинність

 (згідно з рішенням Київської міської ради
 від 15 липня 2004 року N 436/1846)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 рішеннями Київської міської ради

 від 27 жовтня 2005 року N 334/3795,
 від 14 червня 2007 року N 810/1471,
 від 22 серпня 2007 року N 168/2002,

 від 15 листопада 2007 року N 1239/4072,
 від 8 жовтня 2009 року N 423/2492,
 від 2 грудня 2010 року N 302/5114,

 від 23 грудня 2010 року N 488/5300,
 від 26 квітня 2012 року N 546/7883,

 від 1 листопада 2012 року N 381/8665,
від 20 листопада 2014 року N 414/414

Додатково див. рішення
 Київської міської ради

 від 23 грудня 2004 року N 961/2371,
 від 7 липня 2005 року N 613/3189

Відповідно до Земельного кодексу України, 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 гаражно-будівельному кооперативу "Верстат - 7" 
для експлуатації та обслуговування гаражів на вул. Дружківській, 14 у Святошинському районі м. Києва.

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Київської міської ради від 23.10.2003 р. N 118/991)

Передати гаражно-будівельному кооперативу "Верстат - 7", за умови виконання п. 1.1 цього рішення, в 
короткострокову оренду на 5 років земельну ділянку площею 2,91 га, в тому числі 2,73 га в межах 
червоних ліній, для експлуатації та обслуговування гаражів на вул. Дружківській, 14 у Святошинському 
районі м. Києва за рахунок земель міської забудови.

(абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Київської міської ради від 23.10.2003 р. N 118/991)



Оформити гаражно-будівельному кооперативу "Верстат - 7", за умови виконання п. 1.1 цього рішення, 
право короткострокової оренди на 5 років земельної ділянки площею 1,60 га для експлуатації та 
обслуговування гаражів на вул. Дружківській, 14 у Святошинському районі м. Києва за рахунок земель, 
відведених відповідно до рішень виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 
04.11.74 N 1361/4 "Про відведення земельної ділянки виконкому Радянської райради депутатів трудящих 
під влаштування відкритої стоянки для індивідуальних автомашин" та від 04.08.75 N 756/21 "Про зміну 
рішення виконкому міськради від 13.02.69 р. N 244 "Про відведення земельної ділянки в/ч 63630 по 
Артилерійському провулку, 1-а".

(абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Київської міської ради від 23.10.2003 р. N 118/991)

Визнати такими, що втратили чинність, рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів 
трудящих від 04.11.74 N 1361/4 "Про відведення земельної ділянки виконкому Радянської райради 
депутатів трудящих під влаштування відкритої стоянки для індивідуальних автомашин" та від 04.08.75 N 
756/21 "Про зміну рішення виконкому міськради від 13.02.69 р. N 244 "Про відведення земельної ділянки 
в/ч 63630 по Артилерійському провулку, 1-а".

1.1. Гаражно-будівельному кооперативу "Верстат - 7":
1.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.

(підпункт 1.1.1 пункту 1.1 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Київської міської ради від 23.10.2003 р. N 118/991)

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 земельними ділянками.

(підпункт 1.1.2 пункту 1.1 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Київської міської ради від 23.10.2003 р. N 118/991)

1.1.3. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва згідно з рішенням Київської міської ради 
від 30.09.99 N 49/551 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" (дію Нормативів, затверджених зазначеним рішенням, 
продовжено на 2001 рік рішенням Київської міської ради від 26.12.2000 N 156/1133).

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

1.1.5. Частину земельної ділянки в межах червоних ліній використовувати з обмеженнями відповідно до 
вимог містобудівного законодавства.

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

1.1.7. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
1.2. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільовим призначенням тягне за 

собою припинення права користування нею відповідно до вимог ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу 
України.

(пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Київської міської ради від 23.10.2003 р. N 118/991)

2. Затвердити проект відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю "ТРИЕС і

Ко" для експлуатації та обслуговування магазину на вул. Боженка, 53 у Печерському районі м. Києва.

Надати товариству з обмеженою відповідальністю "ТРИЕС і Ко", за умови виконання п. 2.1 цього 
рішення, в оренду строком на 10 років земельну ділянку площею 0,015 га для експлуатації та 
обслуговування магазину на вул. Боженка, 53 у Печерському районі м. Києва за рахунок частини земель, 
відведених відповідно до рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 
03.11.75 N 1083 "Про відведення земельних ділянок управлінню капітального будівництва міськвиконкому 
під житлове та культурно-побутове будівництво в районі вулиць Горького, Боженка".

2.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "ТРИЕС і Ко":

2.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 40 Земельного кодексу України.
2.1.2. У місячний термін замовити у Київському міському управлінні земельних ресурсів документ, що 

посвідчує право оренди земельної ділянки.
2.1.3. Виконати вимоги Головного управління містобудування та архітектури, викладені у листі від 

18.04.2000 N 07-3188.
2.1.4. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва згідно з рішенням Київської міської ради 

від 30.09.99 N 49/551 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" (дію Нормативів, затверджених зазначеним рішенням, 



продовжено на 2001 рік рішенням Київської міської ради від 26.12.2000 N 156/1133).
2.1.5. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
2.2. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільовим призначенням тягне за 

собою припинення права користування нею відповідно до вимог ст. 27 Земельного кодексу України.
3. Затвердити проект відведення земельної ділянки відкритому акціонерному товариству "Мостобуд" 

для експлуатації та обслуговування комплексу будівель і споруд виробничої бази Мостозагону N 103 на 
вул. Причальній, 2 у Дарницькому районі м. Києва.

Надати відкритому акціонерному товариству "Мостобуд", за умови виконання п. 3.1 цього рішення, в 
оренду строком на 10 років, без права будівництва капітальних споруд, земельну ділянку площею 1,00 га 
для експлуатації та обслуговування комплексу будівель і споруд виробничої бази Мостозагону N 103 на 
вул. Причальній, 2 у Дарницькому районі м. Києва за рахунок частини земель, відведених відповідно до 
рішень виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 04.05.54 N 770 "Про відвод 
тресту "Автотрансстрой" N 1 Головпромбуду Міністерства Автомобільного транспорту і шосейних шляхів 
СРСР земельної ділянки під будівництво підсобних підприємств треста в районі селища Осокорки на річці 
Берковщина, поруч з судоверфью в Дарницькому районі" (площею 0,14 га), від 12.03.69 N 350/1 "Про 
відвод Київському обласному об'єднанню "Сільгосптехніка" земельної ділянки під будівництво 
спецмагазину N 3 в Дарницькому районі" (площею 0,16 га) та земель міської забудови (площею 0,70 га).

Оформити відкритому акціонерному товариству "Мостобуд", за умови виконання п. 3.1 цього рішення, 
право оренди строком на 10 років, без права будівництва капітальних споруд, земельної ділянки площею 
3,20 га для експлуатації та обслуговування комплексу будівель і споруд виробничої бази Мостозагону N 
103 на вул. Причальній, 2 у Дарницькому районі м. Києва за рахунок частини земель, відведених 
відповідно до рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 05.10.54 N 1664 
"Про поновлення тимчасового відводу земельної ділянки Мостобуду N 1 Головмостобуду СРСР під 
будівництво промислової бази в Дарницькому районі", у зв'язку з переходом права власності на будівлі і 
споруди (свідоцтво про власність від 04.01.95).

3.1. Відкритому акціонерному товариству "Мостобуд":
3.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 40 Земельного кодексу України.
3.1.2. У місячний термін замовити у Київському міському управлінні земельних ресурсів документ, що 

посвідчує право користування земельними ділянками.
3.1.3. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва згідно з рішенням Київської міської ради 

від 30.09.99 N 49/551 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" (дію Нормативів, затверджених зазначеним рішенням, 
продовжено на 2001 рік рішенням Київської міської ради від 26.12.2000 N 156/1133).

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

3.1.5. Виконати вимоги, викладені в листі Державного управління екологічної безпеки в м. Києві від 
04.09.97 N 08-8-14/2605.

3.2. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільовим призначенням тягне за 
собою припинення права користування нею відповідно до вимог ст. 27 Земельного кодексу України.

4. Затвердити проект відведення земельної ділянки закритому акціонерному товариству "Червоний мак"
для експлуатації та обслуговування павільйону-кафе на вул. Кіото, 8 у Деснянському районі м. Києва.

Надати закритому акціонерному товариству "Червоний мак", за умови виконання п. 4.1 цього рішення, в 
оренду строком на 10 років земельну ділянку площею 0,03 га для експлуатації та обслуговування 
павільйону-кафе на вул. Кіото, 8 у Деснянському районі м. Києва за рахунок частини земель, відведених 
відповідно до рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 31.03.75 N 
274/21 "Про відведення управлінню будівництва та експлуатації автомобільних шляхів міськвиконкому 
земельної ділянки під будівництво та благоустрій підходів до станції метрополітену "Піонерська" (лист-
згода від 10.01.97 N 01-18-1/09).

4.1. Закритому акціонерному товариству "Червоний мак":
4.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 40 Земельного кодексу України.
4.1.2. У місячний термін замовити у Київському міському управлінні земельних ресурсів документ, що 

посвідчує право користування земельною ділянкою.
4.1.3. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва згідно з рішенням Київської міської ради 

від 30.09.99 N 49/551 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" (дію Нормативів, затверджених зазначеним рішенням, 
продовжено на 2001 рік рішенням Київської міської ради від 26.12.2000 N 156/1133).

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



мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
4.2. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільовим призначенням тягне за 

собою припинення права користування нею відповідно до вимог ст. 27 Земельного кодексу України.
5. Затвердити проект відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю 

"Торговий дім Київського картонно-паперового комбінату" для експлуатації та обслуговування житлового 
будинку на вул. Івана Кудрі, 15 у Печерському районі м. Києва.

Передати товариству з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Київського картонно-паперового 
комбінату", за умови виконання п. 5.1 цього рішення, в довгострокову оренду на 24 роки земельну ділянку 
площею 0,26 га для експлуатації та обслуговування житлового будинку на вул. Івана Кудрі, 15 у 
Печерському районі м. Києва за рахунок земель міської забудови у зв'язку з переходом права власності на 
будинок (довідка БТІ N 25616 від 21.09.2001).

(абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Київської міської ради від 19.12.2002 р. N 168/328)

5.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Київського картонно-паперового 
комбінату":

5.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 40 Земельного кодексу України.
5.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів Київської міської 

державної адміністрації документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою.
(підпункт 5.1.2 пункту 5.1 із змінами, внесеними згідно з

 рішенням Київської міської ради від 19.12.2002 р. N 168/328)
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.

5.2. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільовим призначенням тягне за 
собою припинення права користування нею відповідно до вимог ст. 27 Земельного кодексу України.

6. Затвердити проект відведення земельної ділянки Київському учбово-виробничому підприємству N 2 
(УВП-2) Українського товариства сліпих (УТОС) для експлуатації та обслуговування адміністративно-
виробничих та господарських будівель і споруд на вул. Леоніда Первомайського, 6 у Печерському районі м.
Києва.

Передати Київському учбово-виробничому підприємству N 2 (УВП-2) Українського товариства сліпих 
(УТОС), за умови виконання п. 6.1 цього рішення, в довгострокову оренду на 24 роки земельну ділянку 
площею 0,17 га для експлуатації та обслуговування адміністративно-виробничих та господарських 
будівель і споруд на вул. Леоніда Первомайського, 6 у Печерському районі м. Києва за рахунок земель 
міської забудови.

(абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Київської міської ради від 19.12.2002 р. N 168/328)

Оформити Київському учбово-виробничому підприємству N 2 (УВП-2) Українського товариства сліпих 
(УТОС), за умови виконання п. 6.1 цього рішення, право довгострокової оренди на 24 роки земельної 
ділянки площею 0,24 га для експлуатації та обслуговування адміністративно-виробничих та господарських 
будівель і споруд на вул. Леоніда Первомайського, 6 у Печерському районі м. Києва за рахунок частини 
земель, відведених відповідно до рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих 
від 08.12.53 N 2419 "Про відвод Ленінському районному відділу Українського товариства сліпих "РАЙТОС" 
земельної ділянки під будівництво виробничих і складських приміщень житлового будинку на 16 квартир та
адміністративного будинку в Печерському районі".

(абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Київської міської ради від 19.12.2002 р. N 168/328)

6.1. Київському учбово-виробничому підприємству N 2 (УВП-2) Українського товариства сліпих (УТОС):
6.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 40 Земельного кодексу України.
6.1.2. У місячний термін замовити у Головному управлінні земельних ресурсів Київської міської 

державної адміністрації документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою.
(підпункт 6.1.2 пункту 6.1 із змінами, внесеними згідно з

 рішенням Київської міської ради від 19.12.2002 р. N 168/328)
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. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних



мереж та споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
6.1.5. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва згідно з рішенням Київської міської ради 

від 30.09.99 N 49/551 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" (дію Нормативів, затверджених зазначеним рішенням, 
продовжено на 2001 рік рішенням Київської міської ради від 26.12.2000 N 156/1133).

6.2. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільовим призначенням тягне за 
собою припинення права користування нею відповідно до вимог ст. 27 Земельного кодексу України.

7. Затвердити проект відведення земельної ділянки відкритому акціонерному товариству "Київський 
завод експериментальних конструкцій" для експлуатації та обслуговування адміністративних, виробничих 
та господарських будівель і споруд на вул. Алма-Атинській, 8 у Дніпровському районі м. Києва.

Надати відкритому акціонерному товариству "Київський завод експериментальних конструкцій", за 
умови виконання п. 7.1 цього рішення, в оренду строком на 25 років земельну ділянку площею 0,49 га для 
експлуатації та обслуговування адміністративних, виробничих та господарських будівель і споруд на вул. 
Алма-Атинській, 8 у Дніпровському районі м. Києва за рахунок земель міської забудови.

Оформити відкритому акціонерному товариству "Київський завод експериментальних конструкцій", за 
умови виконання п. 7.1 цього рішення, право оренди строком на 25 років земельних ділянок загальною 
площею 17,35 га для експлуатації та обслуговування адміністративних, виробничих та господарських 
будівель і споруд на вул. Алма-Атинській, 8 у Дніпровському районі м. Києва у зв'язку з переходом права 
власності на будівлі та споруди (свідоцтво про власність від 27.06.2001 N 5-КВ) за рахунок частини земель,
відведених відповідно до рішень виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 
10.02.50 N 217 "Про відвод Київському Управлінню по будівництву електростанцій земельної ділянки в 
Дарницькому районі під будівництво виробничої бази", від 23.10.51 N 2182 "Про відвод будівельно-
монтажному тресту "Південьенергобуд" земельної ділянки під будівництво заводу капітального ремонту 
автомашин та будівельних механізмів по вул. Високовольтній на хут. Ліски в Дарницькому районі", від 
21.10.52 N 2216 "Про відвод державному союзному монтажному тресту "Киевпроменергомонтаж" 
земельної ділянки під будівництво виробничої бази", від 12.03.73 N 9с "Про відведення Київському заводу 
експериментальних конструкцій тресту "Південенергобуд" Міністерства енергетики та електрифікації СРСР
земельної ділянки під будівництво побутового корпусу з вбудованим об'єктом 30-35 по Дарницькому шосе 
N 8 в Дарницькому районі", від 13.03.62 N 381 "Про відвод заводу "Буддеталь" тресту "Південенергобуд" 
земельної ділянки під будівництво їдальні в Дарницькому районі".

Визнати такими, що втратили чинність, рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів 
трудящих від 10.02.50 N 317 "Про відвод Київському Управлінню по будівництву електростанцій земельної 
ділянки в Дарницькому районі під будівництво виробничої бази", від 23.10.51 N 2182 "Про відвод 
будівельно-монтажному тресту "Південьенергобуд" земельної ділянки під будівництво заводу капітального 
ремонту автомашин та будівельних механізмів по вул. Високовольтній на хут. Ліски в Дарницькому районі", 
від 21.10.52 N 2216 "Про відвод державному союзному монтажному тресту "Киевпроменергомонтаж" 
земельної ділянки під будівництво виробничої бази", від 12.03.73 N 9с "Про відведення Київському заводу 
експериментальних конструкцій тресту "Південенергобуд" Міністерства енергетики та електрифікації СРСР
земельної ділянки під будівництво побутового корпусу з вбудованим об'єктом 30-35 по Дарницькому шосе 
N 8 в Дарницькому районі", від 13.03.62 N 381 "Про відвод заводу "Буддеталь" тресту "Південенергобуд" 
земельної ділянки під будівництво їдальні в Дарницькому районі".

7.1. Відкритому акціонерному товариству "Київський завод експериментальних конструкцій":
7.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 40 Земельного кодексу України.
7.1.2. У місячний термін замовити у Київському міському управлінні земельних ресурсів документ, що 

посвідчує право користування земельними ділянками.
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 земельних ділянок.

7.1.5. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
7.1.6. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва згідно з рішенням Київської міської ради 

від 30.09.99 N 49/551 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" (дію Нормативів, затверджених зазначеним рішенням, 
продовжено на 2001 рік рішенням Київської міської ради від 26.12.2000 N 156/1133).

7.1.7. Виконати вимоги Державного управління екології та природних ресурсів в м. Києві, викладені в 
листі від 17.09.2001 N 08-8-14/5206.

7.2. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільовим призначенням тягне за 



собою припинення права користування нею відповідно до вимог ст. 27 Земельного кодексу України.
8. Внести зміни до рішення Київської міської ради від 27.04.2000 N 110/831 "Про оформлення права 

користування земельними ділянками", а саме: частину 2 пункту 17 замінити новими частинами 2 і 3 в такій 
редакції: "Припинити спільному українсько-німецькому закритому акціонерному товариству "Євротранс" 
право користування земельною ділянкою площею 0,50 га, відведеною відповідно до пункту 6 рішення 
Київської міської ради від 08.07.99 N 348/449 "Про надання та вилучення земельних ділянок" в тимчасове 
довгострокове користування на умовах оренди строком на 49 років для експлуатації та обслуговування 
адміністративно-виробничої будівлі і майданчика для відстою вантажного автотранспорту на вул. 
Гвардійській, 80 у Голосіївському районі м. Києва, шляхом розірвання договору на право тимчасового 
довгострокового користування землею на умовах оренди N 79-5-00041 від 04.10.99 за згодою сторін (лист-
згода від 31.08.2001 N 085)".

Визнати таким, що втратив чинність, пункт 6 рішення Київради від 08.07.99 N 348/449 "Про надання та 
вилучення земельних ділянок" та додаток 6 до цього рішення.

9. Розглянувши клопотання ВАТ "Київський завод металовиробів імені Письменного" та враховуючи 
позитивний висновок АТ "Київпроект" (лист від 09.11.2001 N 06-2055/іКГП), внести зміни до рішення 
Київської міської ради від 08.07.99 N 348/449 "Про надання та вилучення земельних ділянок", а саме: в 
частині 2 пункту 14 слова та цифри "строком на 7 років" замінити словами та цифрами "строком на 24 
роки".

10. Затвердити проект відведення земельної ділянки суб'єкту підприємницької діяльності - фізичній 
особі Качаленку Андрію Володимировичу для експлуатації та обслуговування торговельного павільйону з 
влаштуванням літнього майданчика на вул. Лятошинського, 4 у Голосіївському районі м. Києва.

Припинити управлінню капітального будівництва Київської міської державної адміністрації право 
користування частиною земельної ділянки, відведеної відповідно до рішення виконавчого комітету 
Київської міської Ради депутатів трудящих від 29.02.73 N 258 "Про відведення земельної ділянки 
управлінню капітального будівництва міськвиконкому під будівництво житлового масиву "Теремки-2", 
площею 0,01 га на вул. Лятошинського, 4 у Голосіївському районі м. Києва (лист управління капітального 
будівництва Київської міської державної адміністрації від 31.01.2000 N 046-125).

Надати суб'єкту підприємницької діяльності - фізичній особі Качаленку Андрію Володимировичу, за 
умови виконання п. 10.1 цього рішення, в оренду строком на 5 років земельну ділянку площею 0,01 га для 
експлуатації та обслуговування торговельного павільйону з влаштуванням літнього майданчика на вул. 
Лятошинського, 4 у Голосіївському районі м. Києва за рахунок частини земель, право користування якими 
припинено відповідно до цього рішення.

10.1. Суб'єкту підприємницької діяльності - фізичній особі Качаленку Андрію Володимировичу:
10.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 40 Земельного кодексу України.
10.1.2. У місячний термін замовити у Київському міському управлінні земельних ресурсів 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. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва згідно з рішенням Київської міської ради

від 30.09.99 N 49/551 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" (дію Нормативів, затверджених зазначеним рішенням, 
продовжено на 2001 рік рішенням Київської міської ради від 26.12.2000 N 156/1133).

10.2. Попередити землекористувача, що використання земельної ділянки не за цільовим призначенням 
тягне за собою припинення права користування нею відповідно до вимог ст. 27 Земельного кодексу 
України.

11. Пункт 11 втратив чинність
(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з рішеннями

Київської міської ради від 26.09.2002 р. N 22/182,
 від 15.11.2007 р. N 1239/4072,

 втратив чинність згідно з рішенням
 Київської міської ради від 01.11.2012 р. N 381/8665)

12. Затвердити проект відведення земельної ділянки громадянину Ліванської Республіки Шаді Еліасу 
Мерхежу для експлуатації та обслуговування офісної будівлі на вул. Шулявській, 7 у Шевченківському 
районі м. Києва.

(абзац перший пункта 12 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Київської міської ради від 27.10.2005 р. N 334/3795)

Передати громадянину Ліванської Республіки Шаді Еліасу Мерхежу, за умови виконання п. 12.1 цього 
рішення, в оренду строком на 15 років земельну ділянку площею 0,06 га для експлуатації та 



обслуговування офісної будівлі на вул. Шулявській, 7 у Шевченківському районі м. Києва за рахунок земель
міської забудови.

(абзац другий пункта 12 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Київської міської ради від 27.10.2005 р. N 334/3795)

12.1. Громадянину Ліванської Республіки Шаді Еліасу Мерхежу:
(підпункт 12.1 пункта 12 із змінами, внесеними згідно з

 рішенням Київської міської ради від 27.10.2005 р. N 334/3795)
12.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.

(підпункт 12.1.1 пункта 12 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Київської міської ради від 27.10.2005 р. N 334/3795)

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

(підпункт 12.1.2 пункта 12 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Київської міської ради від 27.10.2005 р. N 334/3795)

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

12.1.4. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва згідно з рішенням Київської міської ради
від 30.09.99 N 49/551 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" (дію Нормативів, затверджених зазначеним рішенням, 
продовжено на 2001 рік рішенням Київської міської ради від 26.12.2000 N 156/1133).

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. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
12.2. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільовим призначенням тягне за 

собою припинення права користування нею відповідно до вимог ст. ст. 141, 143 Земельного кодексу 
України.

(підпункт 12.2 пункта 12 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Київської міської ради від 27.10.2005 р. N 334/3795)

13. Затвердити проект відведення земельної ділянки суб'єкту підприємницької діяльності - фізичній 
особі Міську Анатолію Миколайовичу для експлуатації та обслуговування кафе на вул. Ревуцького, 25 у 
Дарницькому районі м. Києва.

Надати суб'єкту підприємницької діяльності - фізичній особі Міську Анатолію Миколайовичу, за умови 
виконання п. 13.1 цього рішення, в оренду строком на 10 років земельну ділянку площею 0,02 га для 
експлуатації та обслуговування кафе на вул. Ревуцького, 25 у Дарницькому районі м. Києва за рахунок 
частини земель, відведених відповідно до рішення виконавчого комітету Київської міської Ради народних 
депутатів від 06.02.84 N 102 "Про відведення головному управлінню капітального будівництва виконкому 
міськради земельної ділянки для забудови житлового масиву Харківське шосе - Позняки".

13.1. Суб'єкту підприємницької діяльності - фізичній особі Міську Анатолію Миколайовичу:
13.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 40 Земельного кодексу України.
13.1.2. У місячний термін замовити у Київському міському управлінні земельних ресурсів документ, що 

посвідчує право користування земельною ділянкою.
13.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 

інженерних мереж та споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
13.1.4. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва питання оформлення 

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

13.1.5. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва згідно з рішенням Київської міської ради
від 30.09.99 N 49/551 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" (дію Нормативів, затверджених зазначеним рішенням, 
продовжено на 2001 рік рішенням Київської міської ради від 26.12.2000 N 156/1133).

13.2. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільовим призначенням тягне за 
собою припинення права користування нею відповідно до вимог ст. 27 Земельного кодексу України.

14. Затвердити проект відведення земельної ділянки відкритому акціонерному товариству "Міоритм" 
для експлуатації та обслуговування лабораторного корпусу на вул. Жилянській, 31 у Голосіївському районі 
м. Києва.

Надати відкритому акціонерному товариству "Міоритм", за умови виконання п. 14.1 цього рішення, в 



оренду строком на 25 років земельну ділянку площею 0,21 га для експлуатації та обслуговування 
лабораторного корпусу на вул. Жилянській, 31 у Голосіївському районі м. Києва в зв'язку з переходом 
права власності на будинок (акт приймання-передачі лабораторного корпусу від 01.07.91, свідоцтво про 
право власності на нежитловий будинок від 01.07.97 НБ N 010000321) за рахунок земель, відведених 
відповідно до рішення виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 06.08.79 N 
1011/38 "Про відведення додаткових земельних ділянок науково-дослідному інституту ім. Мануільського 
під будівництво дослідного заводу".

14.1. Відкритому акціонерному товариству "Міоритм":
14.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 40 Земельного кодексу України.
14.1.2. У місячний термін замовити у Київському міському управлінні земельних ресурсів 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 у встановленому 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. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва згідно з рішенням Київської міської ради
від 30.09.99 N 49/551 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" (дію Нормативів, затверджених зазначеним рішенням, 
продовжено на 2001 рік рішенням Київської міської ради від 26.12.2000 N 156/1133).

14.2. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільовим призначенням тягне за 
собою припинення права користування нею відповідно до вимог ст. 27 Земельного кодексу України.

15. Затвердити проект відведення земельних ділянок товариству з обмеженою відповідальністю 
"Комерційний інформаційно-рекламний центр "СЕНС" для будівництва, обслуговування та експлуатації 
адміністративного будинку на вул. Володимирській, 95/42 у Печерському районі м. Києва.

Передати товариству з обмеженою відповідальністю "Комерційний інформаційно-рекламний центр 
"СЕНС", за умови виконання п. 15.1 цього рішення, земельні ділянки загальною площею 0,17 га для 
будівництва, обслуговування та експлуатації адміністративного будинку на вул. Володимирській, 95/42 у 
Печерському районі м. Києва, з них: площею 0,08 га - в оренду строком на 10 років та площею 0,09 га, в 
межах червоних ліній, - в короткострокову оренду на 1 рік 6 місяців (період будівництва) за рахунок земель
міської забудови.

(абзац другий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Київської міської ради від 26.09.2002 р. N 22/182)

15.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Комерційний інформаційно-рекламний центр "СЕНС":
15.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 40 Земельного кодексу України.
15.1.2. У місячний термін замовити у Київському міському управлінні земельних ресурсів документ, що 

посвідчує право користування земельними ділянками.
15.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 

інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельних ділянок.
15.1.4. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва згідно з рішенням Київської міської ради

від 30.09.99 N 49/551 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" (дію Нормативів, затверджених зазначеним рішенням, 
продовжено на 2001 рік рішенням Київської міської ради від 26.12.2000 N 156/1133).

15.1.5. Виконати умови, викладені у висновку управління охорони пам'яток історії, культури та 
історичного середовища від 13.03.2001 N 62-з.

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

15.1.7. Після закінчення строку користування земельною ділянкою, наданою на період будівництва, 
повернути її в стані, придатному для подальшого використання.

15.2. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільовим призначенням тягне за 
собою припинення права користування нею відповідно до вимог ст. 27 Земельного кодексу України.

16. Затвердити проект відведення земельної ділянки дворовому автокооперативу по будівництву та 
експлуатації індивідуальних гаражів "Пушинка" Шевченківського району м. Києва для експлуатації та 
обслуговування гаражів на вулиці Артема, 59-а у Шевченківському районі м. Києва.

Надати дворовому автокооперативу по будівництву та експлуатації індивідуальних гаражів "Пушинка" 
Шевченківського району м. Києва, за умови виконання п. 16.1 цього рішення, в тимчасове довгострокове 
користування строком на 10 років земельну ділянку площею 0,01 га для будівництва та експлуатації 



гаражів на вул. Артема, 59-а у Шевченківському районі м. Києва за рахунок земель міської забудови.
16.1. Дворовому автокооперативу по будівництву та експлуатації індивідуальних гаражів "Пушинка" 

Шевченківського району м. Києва:
16.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 40 Земельного кодексу України.
16.1.2. У місячний термін замовити у Київському міському управлінні земельних ресурсів документ, що 

посвідчує право користування земельною ділянкою.
16.1.3. Майново-правові питання вирішити в установленому порядку.
16.1.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 

інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
16.2. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільовим призначенням тягне за 

собою припинення права користування нею відповідно до вимог ст. 27 Земельного кодексу України.
17. Затвердити проект відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю 

"Комерційний інформаційно-рекламний центр "СЕНС" для експлуатації та обслуговування з'єднувальної 
галереї і тенісного павільйону на бульв. Академіка Вернадського, 32-а у Святошинському районі м. Києва.

Надати товариству з обмеженою відповідальністю "Комерційний інформаційно-рекламний центр 
"СЕНС", за умови виконання п. 17.1 цього рішення, в оренду строком на 25 років земельну ділянку площею
0,26 га для експлуатації та обслуговування з'єднувальної галереї і тенісного павільйону на бульв. 
Академіка Вернадського, 32-а у Святошинському районі м. Києва за рахунок частини земель, відведених 
відповідно до рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 25.01.66 N 119 
"Про відвод земельних ділянок підприємствам і організаціям під капітальну забудову".

17.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Комерційний інформаційно-рекламний центр "СЕНС":
17.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 40 Земельного кодексу України.
17.1.2. У місячний термін замовити у Київському міському управлінні земельних ресурсів документ, що 

посвідчує право користування земельною ділянкою.
17.1.3. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
17.1.4. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва питання оформлення 

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

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 до початку будівництва згідно з рішенням Київської міської ради
від 30.09.99 N 49/551 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" (дію Нормативів, затверджених зазначеним рішенням, 
продовжено на 2001 рік рішенням Київської міської ради від 26.12.2000 N 156/1133).

17.2. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільовим призначенням тягне за 
собою припинення права користування нею відповідно до вимог ст. 27 Земельного кодексу України.

18. Затвердити зміни в проекті відведення земельної ділянки закритому акціонерному товариству 
"Сільськогосподарське підприємство "Деметра" для реконструкції існуючого збірно-розбірного павільйону 
торговельного призначення з благоустроєм прилеглої території на вул. Мурманській, 8-б у Деснянському 
районі м. Києва.

Внести зміни до пункту 23 підпункту 23.1 рішення Київської міської ради від 08.06.2000 N 154/875 "Про 
надання і вилучення земельних ділянок", замінивши слова "закритому акціонерному товариству 
"Сільськогосподарське підприємство "Деметра" словами "товариству з обмеженою відповідальністю 
сільськогосподарському підприємству "Деметра".

19. Затвердити проект відведення земельної ділянки Державній податковій адміністрації у м. Києві для 
реконструкції, експлуатації та обслуговування адміністративного будинку на вул. Шолуденка, 31 у 
Шевченківському районі м. Києва.

Надати Державній податковій адміністрації у м. Києві, за умови виконання п. 19.1 цього рішення, в 
постійне користування земельну ділянку площею 0,36 га для реконструкції, експлуатації та обслуговування
адміністративного будинку на вул. Шолуденка, 31 у Шевченківському районі м. Києва у зв'язку з переходом 
права власності на будинок (наказ Міністерства освіти і науки України від 08.02.2001 N 53, 47 та акт 
приймання-передачі від 19.02.2001) за рахунок земель, відведених відповідно до рішення виконавчого 
комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 24.04.51 N 742 "Про відвод земельної ділянки 
Київському Технологічному Інституту Силікатів для збудування гуртожитку для студентів".

19.1. Державній податковій адміністрації у м. Києві:
19.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 40 Земельного кодексу України.
19.1.2. У місячний термін замовити у Київському міському управлінні земельних ресурсів 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. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва питання оформлення 
дозвільної та проектно-кошторисної документації вирішувати в порядку, визначеному нормативами 
забудови м. Києва.

19.1.5. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва згідно з рішенням Київської міської ради
від 30.09.99 N 49/551 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" (дію Нормативів, затверджених зазначеним рішенням, 
продовжено на 2001 рік рішенням Київської міської ради від 26.12.2000 N 156/1133).

19.1.6. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
19.2. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільовим призначенням тягне за 

собою припинення права користування нею відповідно до вимог ст. 27 Земельного кодексу України.
20. Затвердити проект відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю "ПРОМ-

ЕКСПРЕС" для обслуговування та експлуатації адміністративно-виробничого корпусу на вул. Фрунзе, 47, 
корпус N 2 у Подільському районі м. Києва.

Надати товариству з обмеженою відповідальністю "ПРОМ-ЕКСПРЕС", за умови виконання п. 20.1 цього 
рішення, в оренду строком на 25 років земельну ділянку площею 0,08 га для обслуговування та 
експлуатації адміністративно-виробничого корпусу на вул. Фрунзе, 47, корпус N 2 у Подільському районі м.
Києва за рахунок частини земель, відведених відповідно до рішення виконавчого комітету Київської міської
Ради депутатів трудящих від 23.07.84 N 678/19 "Про надання в користування Українському філіалу 
науково-дослідного інституту технології та організації виробництва "НІАТ", у зв'язку з переходом права 
власності на нежитловий будинок (свідоцтво про право власності від 22.01.2001 N 87-В).

(абзац другий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Київської міської ради від 19.12.2002 р. N 168/328)

20.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "ПРОМ-ЕКСПРЕС":
20.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 40 Земельного кодексу України.
20.1.2. У місячний термін замовити у Київському міському управлінні земельних ресурсів документ, що 

посвідчує право користування земельною ділянкою.
20.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації інженерних мереж і

споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
20.1.4. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва згідно з рішенням Київської міської ради

від 30.09.99 N 49/551 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" (дію Нормативів, затверджених зазначеним рішенням, 
продовжено на 2001 рік рішенням Київської міської ради від 26.12.2000 N 156/1133).

20.2. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільовим призначенням тягне за 
собою припинення права користування нею відповідно до вимог ст. 27 Земельного кодексу України.

21. Затвердити проект відведення земельної ділянки Службі безпеки України для експлуатації та 
обслуговування адміністративно-виробничої та допоміжних будівель на вул. Предславинській, 35 у 
Печерському районі м. Києва.

Надати Службі безпеки України, за умови виконання п. 21.1 цього рішення, в постійне користування 
земельну ділянку площею 0,51 га для експлуатації та обслуговування адміністративно-виробничої та 
допоміжних будівель на вул. Предславинській, 35 у Печерському районі м. Києва за рахунок частини 
земель, відведених відповідно до рішень виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих 
від 17.09.63 N 9сз "О дополнительном отводе земельного участка заводу 483 под расширение территории 
завода для строительства производственных цехов" та від 11.09.68 N 25с "Про відвод земельної ділянки 
Київському заводу "Комуніст" під будівництво спецоб'єкта".

21.1. Службі безпеки України:
21.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 40 Земельного кодексу України.
21.1.2. У місячний термін замовити у Київському міському управлінні земельних ресурсів 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. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
21.1.5. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва питання оформлення 

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

21.1.6. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва згідно з рішенням Київської міської ради
від 30.09.99 N 49/551 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та 



інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" (дію Нормативів, затверджених зазначеним рішенням, 
продовжено на 2001 рік рішенням Київської міської ради від 26.12.2000 N 156/1133).

21.2. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільовим призначенням тягне за 
собою припинення права користування нею відповідно до вимог ст. 27 Земельного кодексу України.

22. Затвердити зміни до проекту відведення земельної ділянки комунальному підприємству 
"Генеральна дирекція Київської міської державної адміністрації по обслуговуванню іноземних 
представництв" для будівництва, експлуатації та обслуговування гольф-клубу для обслуговування 
дипломатичного корпусу на вул. Богатирській на північ від затоки Верблюд в урочищі Оболонь у 
Оболонському районі м. Києва в частині площі: цифри та слова "105,8 га" та "50,2 га" замінити відповідно 
на цифри та слова "109,8 га" та "54,2 га".

Внести зміни до рішення Київської міської ради від 18.02.99 N 142/243 "Про надання та вилучення 
земельних ділянок" у частині площі: у пункті 8, абзац 3, цифри та слова "105,8 га" та "50,2 га" замінити 
відповідно на цифри та слова "109,8 га" та "54,2 га".

23. Затвердити проект відведення земельної ділянки Головному управлінню державтоінспекції МВС 
України для експлуатації та обслуговування адміністративного будинку на вул. Лук'янівській, 62 у 
Шевченківському районі м. Києва.

Надати Головному управлінню державтоінспекції МВС України, за умови виконання п. 23.1 цього 
рішення, в постійне користування земельну ділянку площею 0,91 га для експлуатації та обслуговування 
адміністративного будинку на вул. Лук'янівській, 62 у Шевченківському районі м. Києва за рахунок частини 
земель, відведених відповідно до рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих 
від 18.09.72 N 1506 "Про відведення земельної ділянки заводу "Електроприлад" по вул. Стара Поляна, N 4 
- 10 та по вул. Лук'янівській, N 64 - 68 під будівництво дитячого комбінату заводу", рішень виконавчого 
комітету Київської міської Ради народних депутатів від 11.09.89 N 842 "Про відведення земельних ділянок 
підприємствам, установам і організаціям для будівництва об'єктів" та від 24.08.87 N 845 "Об отводе 
земельных участков предприятиям, учреждениям и организациям для строительства объектов".

23.1. Головному управлінню державтоінспекції МВС України:
23.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 40 Земельного кодексу України.
23.1.2. У місячний термін замовити у Київському міському управлінні земельних ресурсів документ, що 

посвідчує право користування земельною ділянкою.
23.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 

інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
23.1.4. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва згідно з рішенням Київської міської ради

від 30.09.99 N 49/551 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" (дію Нормативів, затверджених зазначеним рішенням, 
продовжено на 2001 рік рішенням Київської міської ради від 26.12.2000 N 156/1133).

23.2. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільовим призначенням тягне за 
собою припинення права користування нею відповідно до вимог ст. 27 Земельного кодексу України.

24. Затвердити зміни в проекті відведення земельних ділянок акціонерному товариству закритого типу 
"Слов'янський дім" для експлуатації та обслуговування споруд учбово-спортивної бази з готелем на вул. 
Нагірній, 25 у Шевченківському районі м. Києва.

Внести зміни до пунктів 14 і 14.1 рішення Київської міської ради від 26.09.2000 N 11/988 "Про надання і 
вилучення земельних ділянок", замінивши слова "акціонерному товариству закритого типу "Слов'янський 
дім" словами "закритому акціонерному товариству "Слов'янський дім".

25. Затвердити проект відведення земельної ділянки колективу індивідуальних забудовників "Чайка" 
для будівництва та обслуговування котеджних малоповерхових будівель на 15 км Житомирського шосе у 
Святошинському районі м. Києва.

Передати колективу індивідуальних забудовників "Чайка", за умови виконання п. 25.1 цього рішення, в 
довгострокову оренду на 50 років земельну ділянку площею 19,88 га для будівництва та обслуговування 
котеджних малоповерхових будівель на 15 км Житомирського шосе у Святошинському районі м. Києва за 
рахунок земель міської забудови.

(абзац другий пункту 25 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Київської міської ради від 14.03.2002 р. N 303/1737)

25.1. Колективу індивідуальних забудовників "Чайка":
25.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 40 Земельного кодексу України.
25.1.2. У місячний термін замовити у Київському міському управлінні земельних ресурсів документ, що 

посвідчує право користування земельною ділянкою.
25.1.3. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
25.1.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 



інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
25.1.5. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва питання оформлення 

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

25.2. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільовим призначенням тягне за 
собою припинення права користування нею відповідно до вимог ст. 27 Земельного кодексу України.

26. Затвердити проект відведення земельних ділянок закритому акціонерному товариству "Дніпровська 
Пристань" для будівництва, подальшої експлуатації та обслуговування житлових будинків з об'єктами 
соціально-культурного та побутового призначення, будівництва транспортної розв'язки і тягової підстанції 
на просп. Генерала Ватутіна у Дніпровському та Деснянському районах м. Києва.

Припинити комунальному підприємству "Київелектротранс" право користування земельною ділянкою 
площею 0,15 га, відведеною відповідно до рішення виконавчого комітету Київської міської Ради народних 
депутатів від 19.04.82 N 673 "Про відведення земельних ділянок трамвайно-тролейбусному управлінню 
виконкому міськради для будівництва тягових підстанцій диспетчерського павільйону та майданчика для 
відстою тролейбусів" (лист від 12.09.2001 N 05-40/328).

Надати закритому акціонерному товариству "Дніпровська Пристань", за умови виконання п. 26.1 цього 
рішення, земельні ділянки загальною площею 27,84 га для будівництва, подальшої експлуатації та 
обслуговування житлових будинків з об'єктами соціально-культурного та побутового призначення, 
будівництва транспортної розв'язки і тягової підстанції на просп. Генерала Ватутіна у Дніпровському та 
Деснянському районах м. Києва, з них: площею 2,79 га у Деснянському районі м. Києва (в тому числі 
площею 1,44 га в межах червоних ліній) в оренду строком на 3 роки - для будівництва транспортної 
розв'язки і тягової підстанції за рахунок земель міської забудови та площею 25,05 га у Дніпровському 
районі м. Києва - для будівництва, експлуатації та обслуговування житлових будинків з об'єктами 
соціально-культурного та побутового призначення, в тому числі:

- площею 0,15 га - в оренду строком на 25 років за рахунок земель, право користування якими 
припинено відповідно до цього рішення;

- площею 17,90 га - в оренду строком на 25 років за рахунок земель міської забудови;
- площею 7,00 га (в тому числі площею 3,29 га в межах червоних ліній та площею 2,07 га під водною 

акваторією) - в оренду строком на 3 роки за рахунок земель міської забудови.
Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Київської міської Ради народних 

депутатів від 19.04.82 N 673 "Про відведення земельних ділянок трамвайно-тролейбусному управлінню 
виконкому міськради для будівництва тягових підстанцій, диспетчерського павільйону та майданчика для 
відстою тролейбусів".

(договори оренди земельних ділянок від 10.07.2002 р. N 62-6-00033 та N 66-6-00054, укладені між 
Київською міською радою та закритим акціонерним товариством "Дніпровська Пристань" на підставі цього 
пункту, поновлено на 3 роки з 11.07.2005 р. згідно з рішенням Київської міської ради от 22.08.2007 г. N 
168/2002)

26.1. Закритому акціонерному товариству "Дніпровська Пристань":
26.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 40 Земельного кодексу України.
26.1.2. У місячний термін замовити у Київському міському управлінні земельних ресурсів 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. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
26.1.5. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва згідно з рішенням Київської міської ради

від 30.09.99 N 49/551 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" (дію Нормативів, затверджених зазначеним рішенням, 
продовжено на 2001 рік рішенням Київської міської ради від 26.12.2000 N 156/1133).

26.1.6. Передати Головному управлінню житлового забезпечення Київської міської державної 
адміністрації 5 % загальної площі будинків (крім службової) на підставі п. 36 рішення Київської міської ради
від 30.03.99 N 182/283 "Про бюджет м. Києва на 1999 рік" (дію пункту продовжено на 2001 рік рішенням 
Київської міської ради від 26.12.2000 N 156/1133).

26.1.7. Виконати вимоги, викладені в листах заступника головного державного санітарного лікаря м. 
Києва від 12.11.2001 N 6487 та Державного управління екології та природних ресурсів в м. Києві від 
05.12.2001 N 08-8-13/6589.

26.2. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільовим призначенням тягне за 
собою припинення права користування нею відповідно до вимог ст. 27 Земельного кодексу України.



27. Затвердити проект відведення земельної ділянки спільному підприємству в формі товариства з 
обмеженою відповідальністю "Готель "Свята Софія" для будівництва, подальшого обслуговування та 
експлуатації міжнародного готелю вищого класу на перетині пров. Михайлівського та вул. Алли Тарасової, 
12/1-а, 12/1-б у Шевченківському районі м. Києва.

Надати спільному підприємству у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Готель "Свята 
Софія", за умови виконання п. 27.1 цього рішення, земельну ділянку в оренду строком на 25 років площею 
0,07 га для будівництва, подальшого обслуговування та експлуатації міжнародного готелю вищого класу на
перетині пров. Михайлівського та вул. Алли Тарасової, 12/1-а, 12/1-б у Шевченківському районі м. Києва за
рахунок земель міської забудови.

Оформити спільному підприємству в формі товариства з обмеженою відповідальністю "Готель "Свята 
Софія", за умови виконання п. 27.1 цього рішення, право оренди строком на 25 років земельної ділянки 
площею 0,03 га для будівництва, подальшого обслуговування та експлуатації міжнародного готелю вищого 
класу на перетині пров. Михайлівського та вул. Алли Тарасової, 12/1-а, 12/1-6 у Шевченківському районі м. 
Києва за рахунок земель, відведених відповідно до рішення Київської міської ради від 08.07.99 N 372/473 
"Про надання земельних ділянок Спільному підприємству у формі товариства з обмеженою 
відповідальністю "Готель "Свята Софія" для будівництва та експлуатації міжнародного готелю вищого 
класу у Печерському та Шевченківському районах", право користування якими посвідчено договором на 
право тимчасового короткострокового користування землею від 15.03.2001 N 82-5-00047.

27.1. Спільному підприємству в формі товариства з обмеженою відповідальністю "Готель "Свята 
Софія":

27.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 40 Земельного кодексу України.
27.1.2. У місячний термін замовити у Київському міському управлінні земельних ресурсів документ, що 

посвідчує право користування земельними ділянками.
27.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 

інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельних ділянок.
27.1.4. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва згідно з рішенням Київської міської ради

від 30.09.99 N 49/551 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" (дію Нормативів, затверджених зазначеним рішенням, 
продовжено на 2001 рік рішенням Київської міської ради від 26.12.2000 N 156/1133).

27.1.5. Виконати вимоги, викладені в листі Головного управління містобудування та архітектури від 
08.08.2001 N 18-6771.

27.1.6. Оформити в установленому порядку внесення змін до договору на право тимчасового 
короткострокового користування землею від 15.03.2001 N 82-5-00047.

27.2. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільовим призначенням тягне за 
собою припинення права користування нею відповідно до вимог ст. 27 Земельного кодексу України.

28. Затвердити проект відведення земельних ділянок гаражно-будівельному кооперативу "Волна" для 
експлуатації та обслуговування гаражів на просп. Науки, 119 у Голосіївському районі м. Києва.

Припинити Інституту фізики Національної академії наук України право користування частиною 
земельної ділянки, відведеної відповідно до рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів
трудящих від 26.04.55 N 499 "Про відвод земельної ділянки інституту фізики Академії наук УРСР під 
будівництво лабораторії N 3", площею 0,10 га (лист-згода від 01.06.2000 N 60/1-282).

Припинити відкритому акціонерному товариству "Київське автотранспортне підприємство 13003" право 
користування частиною земельної ділянки, відведеної відповідно до рішення виконавчого комітету 
Київської міської Ради депутатів трудящих від 20.10.75 N 1068/9 "Про додаткове відведення земельної 
ділянки Київському автотранспортному підприємству 09103 Київського виробничого управління 
пасажирського автотранспорту під відкриту автостоянку", площею 0,58 га (лист-згода від 05.06.2000 N 3-
257).

Надати гаражно-будівельному кооперативу "Волна", за умови виконання п. 28.1 цього рішення, в 
тимчасове довгострокове користування строком на 10 років земельні ділянки загальною площею 0,68 га 
для експлуатації та обслуговування гаражів на просп. Науки, 119 у Голосіївському районі м. Києва за 
рахунок земель, право користування якими припинено відповідно до цього рішення.

Оформити гаражно-будівельному кооперативу "Волна", за умови виконання п. 28.1 цього рішення, 
право тимчасового довгострокового користування строком на 10 років земельною ділянкою площею 3,31 
га для експлуатації та обслуговування гаражів на просп. Науки, 119 у Голосіївському районі м. Києва за 
рахунок земель, відведених відповідно до рішення виконавчого комітету Київської міської Ради народних 
депутатів від 31.03.88 N 316 "О строительстве сблокированных одно - двухэтажных кооперативных 
гаражей и открытых стоянок для транспортных средств, принадлежащих гражданам".

28.1. Гаражно-будівельному кооперативу "Волна":



28.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 40 Земельного кодексу України.
28.1.2. У місячний термін замовити у Київському міському управлінні земельних ресурсів документи, що 

посвідчують право користування земельними ділянками.
28.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 

інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельних ділянок.
28.1.4. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва питання оформлення 

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

28.1.5. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
28.1.6. Виконати вимоги, викладені в листі Державного управління екологічної безпеки в м. Києві від 

02.07.98 N 08-8-14/2289 (гарантійний лист гаражно-будівельного кооперативу "Волна" від 22.06.98 N 183).
28.1.7. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва згідно з рішенням Київської міської ради

від 30.09.99 N 49/551 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" (дію Нормативів, затверджених зазначеним рішенням, 
продовжено на 2001 рік рішенням Київської міської ради від 26.12.2000 N 156/1133).

28.2. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільовим призначенням тягне за 
собою припинення права користування нею відповідно до вимог ст. 27 Земельного кодексу України.

29. Затвердити проект відведення земельної ділянки відкритому акціонерному товариству тресту 
"Київміськбуд-6" для експлуатації та обслуговування будівель і споруд виробничо-технологічної бази на 
вул. Маршала Гречка, 9-а, 9-б у Подільському районі м. Києва.

Припинити агрокомбінату "Пуща-Водиця" право користування частиною земельної ділянки, відведеної 
відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 21.04.98 N 891 "Про 
оформлення агрокомбінату "Пуща-Водиця" права користування земельними ділянками для ведення 
сільськогосподарської діяльності у Мінському, Подільському та Шевченківському районах", право 
користування якою посвідчено державним актом на право користування землею від 15.07.98, 
реєстраційний N 91-4-00017, площею 1,24 га (в тому числі 0,02 га в межах червоних ліній) на вул. 
Маршала Гречка, 9-а, 9-б у Подільському районі м. Києва (лист-згода від 15.06.2001 N 5). Земельну 
ділянку площею 0,02 га в межах червоних ліній зарахувати до земель міської забудови.

Надати відкритому акціонерному товариству тресту "Київміськбуд-6", за умови виконання п. 29.1 цього 
рішення, в оренду строком на 25 років земельну ділянку площею 1,22 га для експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд виробничо-технологічної бази на вул. Маршала Гречка, 9-а, 9-б у 
Подільському районі м. Києва у зв'язку з переходом права власності на майнові комплекси (свідоцтва про 
право власності від 27.11.98 серія МК N 010001877 та серія МК N 010001876) за рахунок частини земель, 
право користування якими припинено відповідно до пункту цього рішення.

29.1. Відкритому акціонерному товариству тресту "Київміськбуд-6":
29.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 40 Земельного кодексу України.
29.1.2. У місячний термін замовити у Київському міському управлінні земельних ресурсів документ, що 

посвідчує право користування земельною ділянкою.
29.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 

інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
29.1.4. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва питання оформлення 

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

29.1.5. Виконати вимоги, викладені в листі Державного управління екологічної безпеки в м. Києві від 
17.04.97 N 08-8-14/1002.

29.1.6. Агрокомбінату "Пуща-Водиця" оформити в установленому порядку внесення змін до державного 
акта на право постійного користування землею від 15.07.98, реєстраційний N 91-4-00017.

29.1.7. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва згідно з рішенням Київської міської ради
від 30.09.99 N 49/551 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" (дію Нормативів, затверджених зазначеним рішенням, 
продовжено на 2001 рік рішенням Київської міської ради від 26.12.2000 N 156/1133).

29.2. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільовим призначенням тягне за 
собою припинення права користування нею відповідно до вимог ст. 27 Земельного кодексу України.

30. Пункт 30 втратив чинність
(згідно з рішенням Київської міської
 ради від 08.10.2009 р. N 423/2492)

31. Затвердити проект відведення земельної ділянки товариству (об'єднанню) співвласників 
багатоквартирних будинків "Дім" для експлуатації та обслуговування житлового будинку на вул. Великій 



Васильківській (Червоноармійській), 64 у Голосіївському районі м. Києва.
Передати товариству (об'єднанню) співвласників багатоквартирних будинків "Дім", за умови виконання 

п. 31.1 цього рішення, у власність земельну ділянку площею 0,0338 га для експлуатації та обслуговування 
житлового будинку на вул. Червоноармійській, 64 у Голосіївському районі м. Києва за рахунок земель 
міської забудови у зв'язку з переходом права власності на будинок (договори купівлі-продажу від 
06.08.2001 серія АЕВ N 202023, від 06.08.2001 серія АЕВ N 202025, від 06.08.2001 серія АЕВ N 202021, від
06.08.2001 серія АЕВ N 202024, від 26.01.2001 серія АВО N 935089, договори дарування від 04.09.2001 
серія АЕВ N 202138 та від 06.08.2001 серія АЕВ N 202022).

(пункт 31 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Київської міської ради від 26.09.2002 р. N 22/182)

31.1. Товариству (об'єднанню) співвласників багатоквартирних будинків "Дім":
31.1.1. Виконувати обов'язки співвласника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 40 Земельного 

кодексу України.
(підпункт 31.1.1 із змінами, внесеними згідно з

 рішенням Київської міської ради від 26.09.2002 р. N 22/182)
31.1.2. У місячний термін замовити у Київському міському управлінні земельних ресурсів державний акт

на право приватної власності на землю.
(підпункт 31.1.2 із змінами, внесеними згідно з

 рішенням Київської міської ради від 26.09.2002 р. N 22/182)
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. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва питання оформлення 

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

31.1.5. Виконати умови, викладені в листі головного державного санітарного лікаря м. Києва від 
10.08.2001 N 4502.

31.2. Попередити власника земельної ділянки, що використання землі не за цільовим призначенням 
тягне за собою припинення права користування нею відповідно до вимог ст. 27 Земельного кодексу 
України.

(пункт 31.2 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Київської міської ради від 26.09.2002 р. N 22/182)

32. Затвердити проект відведення земельної ділянки закритому акціонерному товариству "Фабрика 
"Комбі" для обслуговування та експлуатації адміністративно-складських будівель на вул. Петра 
Дегтяренка, 12-а в Оболонському районі м. Києва.

Надати закритому акціонерному товариству "Фабрика "Комбі", за умови виконання п. 32.1 цього 
рішення, в оренду строком на 25 років земельну ділянку площею 0,15 га для обслуговування та 
експлуатації адміністративно-складських будівель на вул. Петра Дегтяренка, 12-а в Оболонському районі 
м. Києва за рахунок земель міської забудови.

32.1. Закритому акціонерному товариству "Фабрика "Комбі":
32.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 40 Земельного кодексу України.
32.1.2. У місячний термін замовити у Київському міському управлінні земельних ресурсів документ, що 

посвідчує право користування земельною ділянкою.
32.1.3. Виконати умови, викладені в листі Державного управління екології та природних ресурсів в м. 

Києві від 03.08.2001 N 08-8-14/3423.
32.1.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, реконструкції та експлуатації існуючих 

інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
32.1.5. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва згідно з рішенням Київської міської ради

від 30.09.99 N 49/551 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" (дію Нормативів, затверджених зазначеним рішенням, 
продовжено на 2001 рік рішенням Київської міської ради від 26.12.2000 N 156/1133).

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

32.2. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільовим призначенням тягне за 
собою припинення права користування нею відповідно до вимог ст. 27 Земельного кодексу України.

33. Затвердити проект відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю 
"Ресторан "Жокей" для експлуатації та обслуговування будівлі ресторану на просп. Академіка Глушкова, 12
у Голосіївському районі м. Києва.



Надати товариству з обмеженою відповідальністю "Ресторан "Жокей", за умови виконання п. 33.1 цього 
рішення, у короткострокову оренду строком на 1 рік земельну ділянку площею 0,23 га для експлуатації та 
обслуговування будівлі ресторану на просп. Академіка Глушкова, 12 у Голосіївському районі м. Києва за 
рахунок частини земель, відведених відповідно до рішення виконавчого комітету Київської міської Ради 
депутатів трудящих від 01.12.59 N 1928 "Про відвод земельної ділянки Центральному іподрому Української
РСР".

(абзац другий пункту 33 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Київської міської ради від 27.11.2003 р. N 224/1098)

33.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Ресторан "Жокей":
33.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 40 Земельного кодексу України.
33.1.2. У місячний термін замовити у Київському міському управлінні земельних ресурсів документ, що 

посвідчує право користування земельною ділянкою.
33.1.3. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
33.1.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 

інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
33.1.5. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва питання оформлення 

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

33.1.6. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва згідно з рішенням Київської міської ради
від 30.09.99 N 49/551 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" (дію Нормативів, затверджених зазначеним рішенням, 
продовжено на 2001 рік рішенням Київської міської ради від 26.12.2000 N 156/1133).

33.2. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільовим призначенням тягне за 
собою припинення права користування нею відповідно до вимог ст. 27 Земельного кодексу України.

34. Затвердити проект відведення земельної ділянки Київському національному університету культури і 
мистецтв для будівництва, подальшого обслуговування та експлуатації житлового будинку з підземними 
автостоянками та приміщеннями громадського обслуговування на вул. Щорса, 36-б у Печерському районі 
м. Києва.

Надати Київському національному університету культури і мистецтв у постійне користування земельну 
ділянку площею 1,22 га для будівництва, подальшого обслуговування та експлуатації житлового будинку з 
підземними автостоянками та приміщеннями громадського обслуговування на вул. Щорса, 36-б у 
Печерському районі м. Києва за рахунок частини земель. відведених відповідно до рішення Київської 
міської ради від 22.04.99 N 211/312 "Про надання та вилучення земельних ділянок" Київському 
державному університету культури і мистецтв.

34.1. Київському національному університету культури і мистецтв:
34.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 40 Земельного кодексу України.
34.1.2. У місячний термін замовити у Київському міському управлінні земельних ресурсів документ, що 

посвідчує право користування земельною ділянкою.
34.1.3. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва згідно з рішенням Київської міської ради

від 30.09.99 N 49/551 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" (дію Нормативів, затверджених зазначеним рішенням, 
продовжено на 2001 рік рішенням Київської міської ради від 26.12.2000 N 156/1133).

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

34.1.5. Передати Головному управлінню житлового забезпечення Київської міської державної 
адміністрації 5 % загальної площі будинку (крім службової) на підставі п. 36 рішення Київської міської ради 
від 30.03.99 N 182/283 "Про бюджет м. Києва на 1999 рік" (дію пункту продовжено на 2001 рік рішенням 
Київської міської ради від 26.12.2000 N 156/1133 "Про бюджет м. Києва на 2001 рік").

34.1.6. Питання відшкодування відновлюючої вартості зелених насаджень (акт обстеження зелених 
насаджень від 18.04.2000) та інші майново-правові питання вирішити в установленому порядку.

34.1.7. Виконати вимоги, викладені в листі Державного управління екологічної безпеки в м. Києві від 
18.01.2000 N 08-8-13/6373.

34.1.8. Оформити в установленому порядку внесення змін до державного акта на право постійного 
користування землею від 30.12.99 N 82-4-00016.

34.2. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільовим призначенням тягне за 
собою припинення права користування нею відповідно до вимог ст. 27 Земельного кодексу України.

35. Затвердити проект відведення земельної ділянки Національній академії внутрішніх справ України 
для обслуговування та експлуатації будівель і споруд юридичного ліцею на Повітрофлотському проспекті, 



53 у Солом'янському районі м. Києва.
Надати Національній академії внутрішніх справ України, за умови виконання п. 35.1 цього рішення, в 

постійне користування земельну ділянку площею 1,03 га для обслуговування та експлуатації будівель і 
споруд юридичного ліцею на Повітрофлотському проспекті, 53 у Солом'янському районі м. Києва в зв'язку 
з передачею академії будівель і споруд (постанова Кабінету Міністрів від 15.12.97 N 1392, акти передачі 
будівель і споруд від 05.03.98) за рахунок земель, відведених відповідно до рішень виконавчого комітету 
Київської міської Ради депутатів трудящих від 04.06.46 N 1247 "Про відвод земельної дільниці 
Українському Управлінню Цивільного Повітряного Флоту" (площею 0,64 га), від 19.04.76 N 382/4 "Про 
додаткове відведення земельної ділянки тресту "Південзахідтрансбуд" під будівництво учбового корпусу по
Повітрофлотському проспекту, 51" (площею 0,30 га) та за рахунок земель міської забудови (площею 0,09 
га).

Визнати такими, що втратили чинність, рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів 
трудящих від 04.06.46 N 1247 "Про відвод земельної дільниці Українському Управлінню Цивільного 
Повітряного Флоту", від 19.04.76 N 382/4 "Про додаткове відведення земельної ділянки тресту 
"Південзахідтрансбуд" під будівництво учбового корпусу по Повітрофлотському проспекту, 51".

35.1. Національній академії внутрішніх справ України:
35.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 40 Земельного кодексу України.
35.1.2. У місячний термін замовити у Київському міському управлінні земельних ресурсів документ, що 

посвідчує право користування земельною ділянкою.
35.1.3. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва питання оформлення 

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

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

35.1.5. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
35.1.6. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва згідно з рішенням Київської міської ради

від 30.09.99 N 49/551 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" (дію Нормативів, затверджених зазначеним рішенням, 
продовжено на 2001 рік рішенням Київської міської ради від 26.12.2000 N 156/1133).

35.2. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільовим призначенням тягне за 
собою припинення права користування нею відповідно до вимог ст. 27 Земельного кодексу України.

36. Пункт 36 втратив чинність
(пункт 36 із змінами, внесеними згідно з рішенням

 Київської міської ради від 23.12.2010 р. N 488/5300,
 втратив чинність згідно з рішенням

 Київської міської ради від 26.04.2012 р. N 546/7883)
37. Затвердити проект відведення земельної ділянки Посольству Литовської Республіки в Україні для 

реконструкції існуючого будинку під розміщення канцелярії Посольства, консульства та квартир дипломатів
та подальшої його експлуатації і обслуговування на вул. Буслівській, 21 у Печерському районі м. Києва.

Надати Посольству Литовської Республіки в Україні, за умови виконання п. 37.1 цього рішення, в оренду
строком на 49 років земельну ділянку площею 0,69 га для реконструкції та подальшої експлуатації і 
обслуговування канцелярії Посольства, консульства та квартир дипломатів на вул. Буслівській, 21 у 
Печерському районі м. Києва за рахунок частини земель, відведених відповідно до рішень виконавчого 
комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 02.10.72 N 1566 "Про дозвіл Київському 
деревообробному комбінату N 1 Міністерства лісової та деревообробної промисловості УРСР на 
будівництво дитячого комбінату на 280 місць на його території по вул. Буслівській, 21 в Печерському районі
та додатковий відвод земельної ділянки" та від 04.06.74 N 821/8 "Про відведення додаткової земельної 
ділянки Київському деревообробному комбінату під будівництво дитячого комбінату в Печерському 
районі", у зв'язку з переходом права власності на нежитлову будівлю та споруди (договір купівлі-продажу 
від 28.12.94).

Визнати такими, що втратили чинність, рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів 
трудящих від 02.10.72 N 1566 "Про дозвіл Київському деревообробному комбінату N 1 Міністерства лісової
та деревообробної промисловості УРСР на будівництво дитячого комбінату на 280 місць на його території 
по вул. Буслівській, 21 в Печерському районі та додатковий відвод земельної ділянки" та від 04.06.74 N 
821/8 "Про відведення додаткової земельної ділянки Київському деревообробному комбінату під 
будівництво дитячого комбінату в Печерському районі".

37.1. Посольству Литовської Республіки в Україні:
37.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог Земельного кодексу України.



37.1.2. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
37.1.3. У місячний термін замовити у Київському міському управлінні земельних ресурсів документ, що 

посвідчує право користування земельною ділянкою.
37.1.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, реконструкції та експлуатації існуючих 

інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
37.1.5. Питання пайової участі вирішити до початку реконструкції згідно з рішенням Київської міської 

ради від 30.09.99 N 49/551 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" (дію Нормативів, затверджених зазначеним рішенням, 
продовжено на 2001 рік рішенням Київської міської ради від 26.12.2000 N 156/1133).

37.2. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільовим призначенням тягне за 
собою припинення права користування нею відповідно до вимог ст. 27 Земельного кодексу України.

38. Затвердити проект відведення земельної ділянки державному підприємству "Управління по 
експлуатації майнового комплексу Державної податкової адміністрації України у м. Києві" для експлуатації 
та обслуговування адміністративно-торговельного комплексу, бризкального басейну та повітрозабірної 
шахти на Львівській площі, 8 у Шевченківському районі м. Києва.

Надати державному підприємству "Управління по експлуатації майнового комплексу Державної 
податкової адміністрації України у м. Києві", за умови виконання п. 38.1 цього рішення, в постійне 
користування земельну ділянку площею 0,31 га для експлуатації та обслуговування адміністративно-
торговельного комплексу, бризкального басейну та повітрозабірної шахти на Львівській площі, 8 у 
Шевченківському районі м. Києва за рахунок земель міської забудови.

Оформити державному підприємству "Управління по експлуатації майнового комплексу Державної 
податкової адміністрації України у м. Києві", за умови виконання п. 38.1 цього рішення, право постійного 
користування земельною ділянкою площею 1,04 га для експлуатації та обслуговування адміністративно-
торговельного комплексу, бризкального басейну та повітрозабірної шахти на Львівській площі, 8 у 
Шевченківському районі м. Києва за рахунок земель, відведених відповідно до рішень виконавчого 
комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 31.05.66 N 825/а "Про відвод земельної ділянки 
Українському республіканському торговельному об'єднанню фірми "Одяг" Міністерства торгівлі УРСР під 
будівництво Будинку торгівлі на Львівській площі".

(право користування частиною земельної ділянки державному підприємству "Управління по 
експлуатації майнового комплексу Державної податкової адміністрації України в м. Києві", відведеної на 
підставі цього пункту, припинено з моменту реєстрації договору згідно з рішенням Київської міської ради 
від 14.06.2007 р. N 810/1471)

38.1. Державному підприємству "Управління по експлуатації майнового комплексу Державної податкової
адміністрації України у м. Києві":

38.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 40 Земельного кодексу України.
38.1.2. У місячний термін замовити у Київському міському управлінні земельних ресурсів 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. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва згідно з рішенням Київської міської ради

від 30.09.99 N 49/551 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" (дію Нормативів, затверджених зазначеним рішенням, 
продовжено на 2001 рік рішенням Київської міської ради від 26.12.2000 N 156/1133).

38.2. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільовим призначенням тягне за 
собою припинення права користування нею відповідно до вимог ст. 27 Земельного кодексу України.

39. Затвердити проект відведення земельної ділянки секретаріату уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини для експлуатації та обслуговування адміністративного будинку на вул. 
Інститутській, 21/8 у Печерському районі м. Києва.

Надати секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, за умови виконання п. 
39.1 цього рішення, в постійне користування земельну ділянку площею 0,12 га для експлуатації та 
обслуговування адміністративного будинку на вул. Інститутській, 21/8 у Печерському районі м. Києва за 
рахунок земель міської забудови.

39.1. Секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини:
39.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 40 Земельного кодексу України.
39.1.2. У місячний термін замовити у Київському міському управлінні земельних ресурсів 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. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва питання оформлення 

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

39.1.5. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
39.1.6. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва згідно з рішенням Київської міської ради

від 30.09.99 N 49/551 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" (дію Нормативів, затверджених зазначеним рішенням, 
продовжено на 2001 рік рішенням Київської міської ради від 26.12.2000 N 156/1133).

39.2. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільовим призначенням тягне за 
собою припинення права користування нею відповідно до вимог ст. 27 Земельного кодексу України.

40. Пункт 40 відмінено
(згідно з рішенням Київської міської
 ради від 02.12.2010 р. N 302/5114)

41. Затвердити проект відведення земельних ділянок товариству з обмеженою відповідальністю 
"АЛЬФА-НАФТА" для будівництва, подальшого обслуговування та експлуатації автозаправного комплексу 
на просп. Академіка Глушкова у Голосіївському районі м. Києва.

Перевести частину лісових земель площею 0,14 га у кварталі 36, виділ 3, 14 Голосіївського лісництва 
лісопаркового господарства "Конча-Заспа" у Голосіївському районі м. Києва до земель міської забудови з 
виключенням їх з категорії земель лісового фонду (лист-згода лісопаркового господарства "Конча-Заспа" 
від 30.10.2000 N 142).

Надати товариству з обмеженою відповідальністю "АЛЬФА-НАФТА", за умови виконання п. 41.1 цього 
рішення, земельні ділянки загальною площею 0,42 га на просп. Академіка Глушкова у Голосіївському 
районі м. Києва, у тому числі:

- площею 0,14 га - в оренду строком на 1 рік за рахунок земель міської забудови;
- площею 0,28 га - в оренду строком на 6 місяців за рахунок земель міської забудови.
41.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "АЛЬФА-НАФТА":
41.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 40 Земельного кодексу України.
41.1.2. У місячний термін замовити у Київському міському управлінні земельних ресурсів документи, що 

посвідчують право користування земельними ділянками.
41.1.3. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
41.1.4. Відшкодувати втрати лісогосподарського виробництва, спричинені вилученням 

лісогосподарських угідь із земель Голосіївського лісництва лісопаркового господарства "Конча-Заспа", в 
сумі 24,6813 тис. грн.

41.1.5. Відшкодувати землекористувачу збитки, завдані лісовому господарству, в сумі 7,896 грн.
41.1.6. Рубку дерев провести після одержання лісорубного квитка.
41.1.7. Не допускати пошкодження дерев, не призначених до рубки.
41.1.8. Деревину з ділянки, що відводиться, використати в установленому порядку для потреб 

комунального господарства.
41.1.9. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 

інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельних ділянок.
41.1.10. Земельну ділянку в межах червоних ліній використовувати з обмеженнями, відповідно до вимог

містобудівного законодавства.
41.1.11. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва згідно з рішенням Київської міської 

ради від 30.09.99 N 49/551 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" (дію Нормативів, затверджених зазначеним рішенням, 
продовжено на 2001 рік рішенням Київської міської ради від 26.12.2000 N 156/1133).

41.2. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільовим призначенням тягне за 
собою припинення права користування нею відповідно до вимог ст. 27 Земельного кодексу України.

(пункт 41 втратить чинність в частині надання земельної ділянки площею 0,14 га в оренду строком на 1 
рік після видачі державного акта на право власності на землю товариству з обмеженою відповідальністю 
"АЛЬФА-НАФТА" згідно з рішенням Київської міської ради від 14.03.2002 р. N 283/1717)

42. Продовжити колективному підприємству трикотажній фабриці "Киянка", за умови виконання п. 42.1 
цього рішення, на 3 роки строк користування на умовах оренди земельними ділянками загальною площею 
3,39 га, в тому числі:

(абзац перший пункту 42 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 р. N 383/1817)



- площею 3,25 га - для будівництва кооперативної критої багатоповерхової автостоянки на 860 
автомобілів на вул. Академіка Заболотного у Голосіївському районі м. Києва, наданою відповідно до 
рішення Київської міської Ради народних депутатів від 17.02.94 N 10 "Про надання та вилучення 
земельних ділянок та погодження місця розташування об'єктів", розпорядження Київської міської 
державної адміністрації від 27.10.97 N 1722 "Про продовження колективному підприємству трикотажна 
фабрика "Киянка" строку користування земельною ділянкою для будівництва кооперативної критої 
багатоповерхової автостоянки на 860 автомобілів на вул. Академіка Заболотного у Московському районі", 
посвідченого договором на право тимчасового довгострокового користування землею від 08.07.98 N 79-5-
00033;

- площею 0,14 га - для будівництва очисних споруд для кооперативних гаражів на вул. Академіка 
Заболотного, 5 у Голосіївському районі м. Києва, наданою відповідно до рішення Київської міської ради від
27.04.2000 N 111/832 "Про надання і вилучення земельних ділянок" (із змінами, внесеними рішенням 
Київської міської ради від 03.04.2001 N 250/1227 "Про надання і вилучення земельних ділянок"), 
посвідченого договором на право тимчасового короткострокового користування землею від 05.09.2000 N 
79-5-00054.

42.1. Колективному підприємству трикотажній фабриці "Киянка":
42.1.1. Використовувати земельні ділянки відповідно до вимог пункту 8 рішення Київської міської Ради 

народних депутатів від 17.02.94 N 10 "Про надання та вилучення земельних ділянок та погодження місця 
розташування об'єктів" та вимог пункту 8.1 рішення Київської міської ради від 27.04.2000 N 111/832 "Про 
надання і вилучення земельних ділянок".

42.1.2. Оформити в установленому порядку внесення змін до договору на право тимчасового 
довгострокового користування землею від 08.07.98 N 79-5-00033 та договору на право тимчасового 
короткострокового користування землею від 05.09.2000 N 79-5-00054.

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

42.2. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільовим призначенням тягне за 
собою припинення права користування нею відповідно до вимог ст. 27 Земельного кодексу України.

43. Пункт 43 втратив чинність
(згідно з рішенням Київської міської ради

 від 20.11.2014 р. N 414/414)
44. Затвердити проект відведення земельної ділянки Державній організації "Київський науково-

методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій
земельної ділянки для відтворення, обслуговування та експлуатації житлового будинку (історичної садиби 
кінця XIX ст.) з вбудованими приміщеннями соціально-культурного призначення на Андріївському узвозі, 1-
а у Подільському районі м. Києва.

(абзац перший пункту 44 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Київської міської ради від 25.09.2003 р . N 20/894)

Надати Державній організації "Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та 
використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій, за умови виконання п. 44.1 цього рішення, в
постійне користування земельну ділянку площею 0,05 га для відтворення, обслуговування та експлуатації 
житлового будинку (історичної садиби кінця XIX ст.) з вбудованими приміщеннями соціально-культурного 
призначення на Андріївському узвозі, 1-а у Подільському районі м. Києва за рахунок земель міської 
забудови.

(абзац другий пункту 44 в редакції рішення
 Київської міської ради від 25.09.2003 р. N 20/894)

 Передати державній організації "Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та 
використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій, за умови виконання п. 44.1 цього рішення, в
короткострокову оренду на 2 роки (період будівництва) земельну ділянку площею 0,02 га для відтворення, 
обслуговування та експлуатації житлового будинку (історичної садиби кінця XIX ст.) з вбудованими 
приміщеннями соціально-культурного призначення на Андріївському узвозі, 1-а у Подільському районі м. 
Києва за рахунок земель міської забудови.

(пункт 44 доповнено абзацом третім згідно з рішенням
 Київської міської ради від 25.09.2003 р. N 20/894)

44.1. Державній організації "Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та 
використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій:

(пункт 44.1 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Київської міської ради від 25.09.2003 р. N 20/894)

44.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 40 Земельного кодексу України.



44.1.2. У місячний термін замовити у Київському міському управлінні земельних ресурсів документи, що 
посвідчують право користування земельними ділянками.

44.1.3. Передати Головному управлінню житлового забезпечення Київської міської державної 
адміністрації 5 % загальної площі будинку (крім службової) на підставі п. 36 рішення Київської міської ради 
від 30.03.99 N 182/283 "Про бюджет м. Києва на 1999 рік" (дію пункту продовжено на 2001 рік рішенням 
Київської міської ради від 26.12.2000 N 156/1133 "Про бюджет м. Києва на 2001 рік").

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

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

44.1.6. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
44.1.7. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва згідно з рішенням Київської міської ради

від 30.09.99 N 49/551 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" (дію Нормативів, затверджених зазначеним рішенням, 
продовжено на 2001 рік рішенням Київської міської ради від 26.12.2000 N 156/1133).

44.2. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільовим призначенням тягне за 
собою припинення права користування нею відповідно до вимог ст. 27 Земельного кодексу України.

45. Припинити господарському управлінню Кабінету Міністрів України право користування частиною 
земельної ділянки, наданої відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 
13.06.97 N 810 "Про надання господарському управлінню Кабінету Міністрів України земельної ділянки для
житлового будівництва у VI мікрорайоні житлового масиву Осокорки-Північні у Харківському районі", право 
користування якою посвідчено державним актом на право постійного користування землею від 30.07.98 N 
90-4-00023 (площею 4,60 га) (лист-згода від 13.01.2000 N 54-15), і зарахувати зазначену земельну ділянку 
до земель міської забудови.

Передати акціонерному товариству холдинговій компанії "Київміськбуд", за умови виконання п. 45.1 
цього рішення, в короткострокову оренду на 4 роки та 4 місяці земельну ділянку площею 5,10 га для 
будівництва житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями і підземними гаражними 
боксами на житловому масиві Осокорки-Північні (мікрорайон Осокорки-6) у Дарницькому районі м. Києва 
за рахунок земель міської забудови.

(абзац другий пункту 45 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Київської міської ради від 30.01.2003 р. N 248/408)

45.1. Акціонерному товариству холдинговій компанії "Київміськбуд":
45.1.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 40 Земельного кодексу України.
45.1.2. У місячний термін замовити у Київському міському управлінні земельних ресурсів документ, що 

посвідчує право користування земельною ділянкою.
45.1.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 

інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.
45.1.4. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.
45.1.5. Передати Головному управлінню житлового забезпечення Київської міської державної 

адміністрації 5 % загальної площі будинків (крім службової) на підставі п. 36 рішення Київської міської ради
від 30.03.99 N 182/283 "Про бюджет м. Києва на 1999 рік" (дію пункту продовжено на 2001 рік рішенням 
Київської міської ради від 26.12.2000 N 156/1133 "Про бюджет м. Києва на 2001 рік").

45.1.6. Господарському управлінню Кабінету Міністрів України замовити в установленому порядку 
внесення змін до державного акта на право постійного користування землею від 30.07.98 N 90-4-00023.

45.1.7. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва згідно з рішенням Київської міської ради
від 30.09.99 N 49/551 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" (дію Нормативів, затверджених зазначеним рішенням, 
продовжено на 2001 рік рішенням Київської міської ради від 26.12.2000 N 156/1133).

45.1.8. Товариству з обмеженою відповідальністю "Фірмі "Девелопер" оформити в установленому 
порядку внесення змін до договору резервування земельної ділянки від 05.10.2001 N 259 (лист-згода від 
24.12.2001 N 423).

45.2. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільовим призначенням тягне за 
собою припинення права користування нею відповідно до вимог ст. 27 Земельного кодексу України.

 
Київський міський голова О. Омельченко 
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