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Ã³äðîïàðê ïðèéìàº ñâÿòî
Çà ï³äòðèìêè êè¿âñüêî¿ ìåð³¿ òàì â³äáóäåòüñÿ ôåñòèâàëü ïëÿæíîãî ôóòáîëó

Ôåñòèâàëü ïëÿæíîãî ôóòáîëó â³äáóäåòü-
ñÿ çà ñïðèÿííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà ãðîìàäñüêî¿ àñîö³àö³¿
“Äîáðîáóò ³ ªäí³ñòü”, ïî÷åñíèì ïðåçèäåí-
òîì ÿêî¿ º ïåðøèé çàñòóïíèê ìåðà Àíàòî-
ë³é Ãîëóá÷åíêî. Ïàí Ãîëóá÷åíêî âèñîêî
îö³íþº çíà÷åííÿ ôåñòèâàëþ ïëÿæíîãî ôóò-

áîëó ³ ñàìå òîìó âèð³øèâ ï³äòðèìàòè ñâÿ-
òî. “Ó Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ïðîãîëîøåíî,
ùî æèòòÿ òà çäîðîâ’ÿ ëþäèíè º íàéâèùîþ
ñîö³àëüíîþ ö³íí³ñòþ íàøî¿ äåðæàâè. Ó
çâ’ÿçêó ç öèì, îñîáëèâî¿ àêòóàëüíîñò³ íà-
áóâàº ïîïóëÿðèçàö³ÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó
æèòòÿ é àêòèâíîãî â³äïî÷èíêó ñåðåä ìîëî-

ä³ òà øèðîêèõ ìàñ íàñåëåííÿ. Ñàìå òîìó
ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ “Äîáðîáóò ³ ªä-
í³ñòü” ñï³ëüíî ç Âñåóêðà¿íñüêèì áëàãîä³é-
íèì ôîíäîì “Ñïîðò ïðîòè íàðêîòèê³â, òþ-
òþíó òà çëîâæèâàííÿ àëêîãîëåì”, Àñîö³àö³-
ºþ ïëÿæíîãî ôóòáîëó Óêðà¿íè ïðîòÿãîì
îñòàíí³õ òðüîõ ì³ñÿö³â ïðîâåëè ñåð³þ çàõî-
ä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ïîïóëÿðèçàö³þ çäîðî-
âîãî ñïîñîáó æèòòÿ ñåðåä ìîëîä³, îñ³á ³ç
îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè,
âèõîâàíö³â äèòÿ÷èõ çàêëàä³â òà ³íøèõ
âåðñòâ íàñåëåííÿ. Ï³äñóìêîì çä³éñíåíî¿
ðîáîòè ç ïîïóëÿðèçàö³¿ çäîðîâîãî ñïîñîáó
æèòòÿ ñòàíå ïðîâåäåííÿ ñîö³àëüíî¿ àêö³¿ —
ôåñòèâàëþ ïëÿæíîãî ôóòáîëó ²íòåð Beach
soccer Open Ukraine”,— êàæå Àíàòîë³é Ãî-
ëóá÷åíêî. Â³í äîðó÷èâ êåð³âíèêàì îñíîâ-
íèõ âèêîíàâ÷èõ ñëóæá ñòîëèö³ çàáåçïå÷è-

òè îðãàí³çàö³éíó ï³äòðèìêó ôåñòèâàëþ.
Ñâîºþ ÷åðãîþ, ïðåçèäåíò Àñîö³àö³¿ ïëÿæ-
íîãî ôóòáîëó Ñåðã³é Õàð÷åíêî çàïðîñèâ
Àíàòîë³ÿ Ãîëóá÷åíêà äî ñèìâîë³÷íî¿ çá³ð-
íî¿ ç ïëÿæíîãî ôóòáîëó. À â ï’ÿòíèöþ, ï³ä
÷àñ çóñòð³÷³ â ìåð³¿, â³í âðó÷èâ ïåðøîìó çà-
ñòóïíèêó ì³ñüêîãî ãîëîâè ³ìåííó ôóòáîë-
êó ³ ì’ÿ÷, ÿêèì ãðàþòü ó á³÷ñîêåð.

Ôåñòèâàëü ïëÿæíîãî ôóòáîëó ó ñòîëè÷-
íîìó Ã³äðîïàðêó òðèâàòèìå ç 18 äî 23
ñåðïíÿ. Â éîãî ðàìêàõ çàïëàíîâàíî òàê³ çà-
õîäè: ô³íàëüíèé òóðí³ð ÷åìï³îíàòó Óêðà-
¿íè ñåðåä ïðîôåñ³éíèõ êîìàíä, äèòÿ÷èé
òóðí³ð “Þíà ç³ðêà”, òóðí³ð ñåðåä ç³ðîê
øîó-á³çíåñó Stars CUP, æ³íî÷³ çìàãàííÿ
ñåðåä ìîäåëüíèõ àãåíòñòâ “Fashion CUP”,
àìàòîðñüêèé òóðí³ð ñåðåä ïðåäñòàâíèê³â
ìàñ-ìåä³à íà “Êóáîê æóðíàë³ñòà”
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Þð³é ÁÎÁÐÓªÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Сьо одні, 18 серпня, на території столично о Гідропар (пляж "Ве-
неція") старт є фестиваль пляжно о ф тбол Інтер Beach soccer
Open Ukraine. Це перший фестиваль та о о формат в У раїні. В йо-
о рам ах заплановано ціл низ різноманітних т рнірів. Фінальним
а ордом стане вирішальна з стріч професійних оманд, переможців
ре іональних зма ань, що відб деться 23 серпня.
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Ó öåíòð³ ìàðøèðóâàòèìóòü â³éñüêà
Ñüîãîäí³ ç 18.00 äî 23.00 â³äáóäåòüñÿ òðåíóâàëüíèé ïàðàä â³éñüê

íà âóëèö³ Õðåùàòèê ç ìåòîþ íàëåæíî¿ ï³äãîòîâêè äî â³äçíà÷åííÿ
18-¿ ð³÷íèö³ Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè. Ó çâ’ÿçêó ç öèì ðóõ óñ³õ âèä³â
òðàíñïîðòó áóäå ïåðåêðèòî. Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êè¿âäîðñåð-
â³ñ" âñòàíîâèòü ïîòð³áí³ äîðîæí³ çíàêè, çíàêè ìàðøðóòíîãî îð³ºí-
òóâàííÿ òà ñêîðèãóº ³íôîðìàö³þ íà åëåêòðîííèõ òàáëî íà ï³ä’¿çäàõ
äî ªâðîïåéñüêî¿ ïëîù³ òà Ìàéäàíó Íåçàëåæíîñò³. Êð³ì òîãî, â ðî-
áîò³ ì³ñüêîãî ïàñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó â³äáóäóòüñÿ ïåâí³ çì³íè.
Êîíòðîëü çà öèì ïîêëàäåíî íà Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòó
ÊÌÄÀ

Òîðã³âëþ â ìåòðî âïîðÿäêóþòü
Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí" çàïðîïî-

íóâàëî Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ïåðåãëÿíóòè ïðàâèëà
ïåðåñóâíî¿ òîðã³âë³ ó ï³äçåìö³. Çã³äíî ç íèìè, ï³äïðèºìö³ óêëà-
äàòèìóòü òèì÷àñîâ³ äîãîâîðè íà ïðàâî ðîçì³ùåííÿ ïåðåñóâíèõ
ëîòê³â, ñòîë³â òåðì³íîì íà 1 ì³ñÿöü ³ç ïðàâîì ïðîäîâæåííÿ ä³¿
äîãîâîð³â. Íàðàç³ ðîçðîáëÿþòü åêîíîì³÷íî îá´ðóíòîâàí³ òàðèôè
íà ðîçì³ùåííÿ ïåðåñóâíî¿ òîðã³âë³. Òàêîæ ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî
òîðãîâåëüí³ òî÷êè òèõ ï³äïðèºìö³â, êîòð³ â³äìîâëÿþòüñÿ ï³äïè-
ñóâàòè òèì÷àñîâ³ äîãîâîðè, áóäå ë³êâ³äîâàíî. Ïðåäñòàâíèêè ñòî-
ëè÷íî¿ ï³äçåìêè ïðîïîíóþòü ì³ñüê³é âëàä³ çàòâåðäèòè àñîðòèìåíò
òîâàð³â, ïðîäàæ ÿêèõ äîçâîëåíî íà îá'ºêòàõ ïåðåñóâíî¿ òîðã³âë³.
Ó öüîìó ïåðåë³êó — êíèæêè, äðóêàðñüê³ ÇÌ², ñóâåí³ðè, êâ³òè, áà-
òàðåéêè, êàðòêè äëÿ ïîïîâíåííÿ ðàõóíêó ³ êàíöåëÿðñüê³ òîâàðè.
Ïðîäàæ ³íøèõ íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â ïðîïîíóºòüñÿ ïîãîäæóâà-
òè â êîæíîìó îêðåìîìó âèïàäêó ç Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì òîð-
ã³âë³ òà ïîáóòó. Òàêîæ ó äîêóìåíò³ ÊÏ "Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí"
ïîÿñíþº ïîòðåáó îäåðæàííÿ îô³ö³éíîãî äîçâîëó íà ïåðåñóâíó
òîðã³âëþ

Îøóêàí³ âêëàäíèêè "Åë³òà-Öåíòðó"
îäåðæàòü êâàðòèðè

Ñòîëè÷íà âëàäà íàäàëà òðèäöÿòü îäíó êâàðòèðó ïîñòðàæäàëèì â³ä
ä³ÿëüíîñò³ ãðóïè áóä³âåëüíèõ êîìïàí³é "Åë³òà-Öåíòð". Çà ñëîâàìè
âèêîíóâà÷à îáîâ'ÿçê³â çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Âîëîäèìèðà Ãî-
ëîâà÷à, ÀÒÕÊ "Êè¿âì³ñüêáóä" ïåðåäàëî êâàðòèðè êîìóíàëüíîìó
ï³äïðèºìñòâó "Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî" çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 2 òèñ. 376 êâ. ì. íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ íà ïðîñïåêò³ Ïðàâäè,
5. Îøóêàí³ êèÿíè çàñåëÿòüñÿ â ï’ÿòü îäíîê³ìíàòíèõ êâàðòèð, ï'ÿò-
íàäöÿòü — äâîê³ìíàòíèõ òà îäèíàäöÿòü — òðèê³ìíàòíèõ. Çà ñëî-
âàìè ïàíà Ãîëîâà÷à, ùå ø³ñòü òðèê³ìíàòíèõ êâàðòèð äëÿ ïåðåäà-
÷³ ïîñòðàæäàëèì â³ä ä³ÿëüíîñò³ "Åë³òà-Öåíòð" áóäå ðîçïîä³ëåíî
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì

Óòî÷íåííÿ
Ðåäàêö³ÿ ãàçåòè "Õðåùàòèê" âèáà÷àºòüñÿ ïåðåä ñâî¿ìè ÷èòà÷à-

ìè ó çâ’ÿçêó ç ïðèêðîþ ïîìèëêîþ. Ó ìàòåð³àë³ â³ä 14 ñåðïíÿ 2009
ðîêó "Ðåéêè ñòàëè ó ïðèãîä³" âêàçàíî íåïðàâèëüíó äàòó ââåäåí-
íÿ â åêñïëóàòàö³þ ì³ñüêî¿ åëåêòðè÷êè ñïîëó÷åííÿì "Òðîºùè-
íà" — ñòàíö³ÿ "Êè¿â-Ïåòð³âêà". Ïîâ³äîìëÿºìî, ùî ïåðøèé çàïóñê
ì³ñüêî¿ åëåêòðè÷êè çàïëàíîâàíî íà 31 ñåðïíÿ. Ïðèñâÿ÷åíî ïî-
ä³þ 18-é ð³÷íèö³ Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè. Â óðî÷èñò³é öåðåìîí³¿
â³äêðèòòÿ ìàðøðóòó ì³ñüêî¿ åëåêòðè÷êè â³çüìóòü ó÷àñòü ìåð Êè-
ºâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé, ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äå-
íèñ Áàññ, íà÷àëüíèê Ï³âäåííî-Çàõ³äíî¿ çàë³çíèö³ Îëåêñ³é Êðè-
âîï³øèí ³ ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ" Ìèêîëà Ëàì-
áóöüêèé

Êè¿â âèñòóïàº 
çà â³äïîâ³äàëüíó
âëàäó

Âèéòè ç êðèçè Óêðà¿íà çìîæå
ëèøå ï³ä óïðàâë³ííÿì ñèëüíîãî
Ïðåçèäåíòà, â ðóêàõ ÿêîãî áóäå
çîñåðåäæåíî äîñòàòíüî âëàäè. Òà-
êó äóìêó ì³ñüêèé ãîëîâà ñòîëèö³
âèñëîâèâ â ³íòåðâ’þ "5 êàíàëó".
"Â óìîâàõ òîòàëüíî¿ êðèçè õòîñü
îäèí ìàº êåðóâàòè êðà¿íîþ. Êî-
ëåêòèâíî âèâåñòè ¿¿ ç ïîë³òè÷íî¿
òà åêîíîì³÷íî¿ êðèçè íåìîæëè-
âî. Ïîòð³áí³ çì³íè äî Êîíñòèòó-
ö³¿, òîä³ êðà¿íà ïåðåòâîðèòüñÿ íà
çàãàëüíîïðèéíÿòó ºâðîïåéñüêó
àáî àìåðèêàíñüêó ìîäåëü, äå îä-
íà ëþäèíà â³äïîâ³äàòèìå çà ñè-
òóàö³þ â êðà¿í³",— çàçíà÷èâ ìåð.

Íà äóìêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-
êîãî, Ïðåçèäåíòó ïîòð³áíî áóäå
ïðîâåñòè êîíñòèòóö³éí³ çì³íè, à
òàêîæ óõâàëèòè íàéâàæëèâ³ø³ çà-
êîíè, ùî çà íèí³øíüî¿ ñèòóàö³¿
â ïàðëàìåíò³ íåìîæëèâî. Òîæ óñ³

âêðàé ïîòð³áí³ êðîêè, ÿê ââàæàº
ìåð, òðåáà áóäå ðåàë³çîâóâàòè
ëåäü íå ñèëîì³öü. "Íîâèé Ïðåçè-
äåíò ïîâèíåí áóäå ÷åðåç ðåôå-
ðåíäóì ïðîâåñòè ö³ êîíñòèòóö³é-
í³ çì³íè, áóêâàëüíî ç âèêîðèñ-
òàííÿì ñèëè. Íå ÿêî¿ñü òîòàë³-
òàðíî¿, à áëèæ÷å äî ðåâîëþö³é-
íî¿. Çìóñèòè ïàðëàìåíò, âðàõî-
âóþ÷è äóìêó ëþäåé, ïðèéíÿòè ö³
çì³íè ³ çîñåðåäèòè âëàäó â ðóêàõ",
— ñêàçàâ ñòîëè÷íèé ãîëîâà.

Ïðîòå âèâîäèòè êðà¿íó ç êðè-
çè Ïðåçèäåíò ìàº íå îäèí. Íà
äóìêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî, ç
íèì îáîâ’ÿçêîâî ìàþòü ïðàöþ-
âàòè íå ñòàð³ ïîë³òè÷í³ ôóíêö³î-
íåðè, êîòð³ ïåðåõîäÿòü ³ç âëàäè
ó âëàäó, à íîâà êîìàíäà ïðîôå-
ñ³îíàëüíèõ ìåíåäæåð³â. ¯õí³ì
çàâäàííÿì ìàº áóòè ðîçðîáêà òà
ïðîâåäåííÿ ñîö³àëüíèõ ðåôîðì,

ùî ìàþòü áàçóâàòèñÿ íà âèêî-
íàíí³ áþäæåòó òà íà âàæëèâèõ
åêîíîì³÷íèõ îñíîâàõ. Çì³íè ìî-
æóòü áóòè íåïðîñòèìè, íå íàä-
òî ïîïóëÿðíèìè, àëå ó ï³äñóìêó
äàäóòü âàãîì³ ïîçèòèâí³ ðåçóëü-
òàòè.

Ìåð çàçíà÷èâ, ùî äî çàâåð-
øåííÿ ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîð³â
íå àêòèâ³çóâàòèìå ðåôîðìóâàí-
íÿ ó ñòîëèö³. Íà éîãî äóìêó, ó
ïåðåäâèáîð÷³é ãîíèòâ³ êàíäèäà-
òè íà ïîñàäó ïðåçèäåíòà îäíî-
çíà÷íî êðèòèêóâàòèìóòü íîâàö³¿
ñòîëè÷íî¿ âëàäè çàðàäè âëàñíî-
ãî ï³àðó. "ß ðîçóì³þ, ùî âîíè
íàëàøòîâàí³ ñåðéîçíî, âîíè íå
äàäóòü ìåí³ ïðîâåñòè ìî¿ ðåôîð-
ìè äî ê³íöÿ, àëå ÿ äî÷åêàþñÿ
ñâîãî ÷àñó, âñå îäíî ÿ ðîáëþ
ñâîþ ñïðàâó", — ñêàçàâ Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé.

Íàãàäàºìî, ðàí³øå ìåð Êèºâà
ïîâ³äîìèâ, ùî öüîãî ðàçó íå áðà-
òèìå ó÷àñò³ ó âèáîðàõ Ïðåçèäåí-
òà. Íà éîãî äóìêó, ñüîãîäí³ ïîâ-
íîâàæåííÿ ãëàâè äåðæàâè äóæå
óð³çàí³. "Ïîñàäà Ïðåçèäåíòà
çíåêðîâëåíà îñòàíí³ìè çì³íàìè
äî Êîíñòèòóö³¿. Éòè ó ïðåçèäåí-
òè, íå ìàþ÷è ìîãóòíüî¿ ôðàêö³¿
â ïàðëàìåíò³, íåñåðéîçíî. Áåç-
â³äïîâ³äàëüíî — îá³öÿòè çì³íè,
ÿê³ íå çìîæåø ïðîâåñòè. Òîìó
ñïî÷àòêó ÿ õî÷ó ïðîéòè ó Âåð-
õîâíó Ðàäó", — çàïåâíèâ ìåð Êè-
ºâà

Ìåð ñòîëèö³ Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ïðîïîíóº
ïîñèëèòè ïîâíîâàæåííÿ Ïðåçèäåíòà

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
"Õðåùàòèê"

Столичний олова Леонід Черновець ий вважає, що в
У раїні має діяти європейсь а чи амери ансь а модель
правління державою. Кер вати, я і відповідати за
рез льтати ерівництва, має одна людина — Прези-
дент. На д м мера Києва, лише під ерівництвом та-
о о лідера раїна може вийти з ризи і не лише е о-
номічної, а й політичної. Здолати не аразди Президен-
т має допомо ти оманда фахових менеджерів з но-
вими ідеями щодо реформ.

Від рите а ціонерне товариство
“Київтелемонтаж”
(03126, м. Київ, в л. М.Донця, 12-а)

повідомляє про с ли ання За альних зборів а ціонерів, я і відб д ться 7 жовтня
2009 ро о 15.00 за адресою: 01054, У раїна, м.Київ, в л. Дмитрівсь а, 30, 1-
й поверх, .З
Перелі питань, я і виносяться на олос вання:
1. Звіт про рез льтати діяльності Товариства за І півріччя 2009 ро .
2. План фінансово- осподарсь ої діяльності Товариства на 2010 рі .
3. Щодо персонально о с лад На лядової ради ВАТ “Київтелемонтаж”.
4. Щодо персонально о с лад Ревізійної омісії ВАТ “Київтелемонтаж”.
5. Щодо персонально о с лад ви онавчо о ор ан ВАТ “Київтелемонтаж”.
6. Щодо персонально о с лад Реда ційної Ради ВАТ “Київтелемонтаж”.
Перелі а ціонерів, я і мають право на часть за альних зборах, б де

с ладений станом на 06.10.2009 р.
Реєстрація а ціонерів здійснюється в день проведення За альних зборів

а ціонерів з 14.30 до 14.50.
Учасни за альних зборів а ціонерів необхідно мати при собі:
• до мент, що посвідч є особ ;
• для представни ів а ціонерів - дор чення чи інший до мент на право

часті зборах, оформлений відповідності до чинно о за онодавства.
За довід ами та ознайомленням з матеріалами стосовно питань поряд

денно о звертатися за адресою: 01601, У раїна, м. Київ. в л. Воровсь о о, 22,
оф.401, тел. (044) 499-70-80, 490-67-65.

Генеральний дире тор

Святошинсь ий районний с д м. Києва (03148 м. Київ, в л. Я. Коласа 27 А, зал с/з 9)
ви ли ає Станішевсь о о Костянтина Геннадійовича в я ості відповідача за основним позовом
в інтересах малолітньої Станішевсь ої Анни Костянтинівни по цивільній справі за позовом
Т ачової Світлани Оле сандрівни до Станішевсь о о Костянтина Геннадійовича в інтересах
малолітньої Станішевсь ої Анни Костянтинівни; 3-тя особи : Святошинсь а районна в м. Києві
державна адміністрація, Станішевсь а Дарина Володимирівна про визнання особи та ою, що
втратила право орист вання житловим приміщенням та в я ості третьої особи за з стрічним
позовом про с нення переш од орист ванні житловим приміщенням, змін до овор найм
житлово о приміщення та вселення, в с дове засідання 14 вересня 2009 ро о 9.30.

У разі неяв и та неповідомлення с д про причини неяв и в с дове засідання справа
б де роз лян та за Вашої відс тності за наявними справі до азами.

С ддя Лопатю Н.Г.
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 15.07.2004 № 457/1867 

“Про врегулювання процедури передачі 
в користування земельних ділянок в м. Києві”

Рішення Київської міської ради № 547/1603 від 28 травня 2009 року

Враховуючи зміни, внесені Законом України від 16.09.2008 № 509�VІ “Про внесення змін до деяких за�
конодавчих актів України щодо сприяння будівництву” до Земельного кодексу України та Закону України
“Про оренду землі”, з метою приведення у відповідність до норм чинного законодавства процедури пе�
редачі (надання) земельних ділянок в користування або у власність у місті Києві Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від
15.07.2004 № 457/1867 “Про врегулювання процедури пере�
дачі в користування земельних ділянок в м. Києві” (із змінами
і доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради
від 28.09.2006 № 36/93), виклавши його в такій редакції: 

“РІШЕННЯ 
Про порядок передачі (надання) земельних ділянок в корис�

тування або у власність у місті Києві
Відповідно до Земельного кодексу України, Закону України

“Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про
столицю України — місто�герой Київ”, Закону України “Про
оренду землі”, Закону України “Про землеустрій”, Закону Укра�
їни “Про державну експертизу землевпорядної документації”,
з метою забезпечення вирішення питань землекористування
Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Тимчасовий порядок передачі (надання) зе�
мельних ділянок в користування або у власність у м. Києві згід�
но з додатком № 1 до цього рішення.

2. Затвердити:
— форму клопотання (заяви) про вибір місця розташуван�

ня земельної ділянка відповідно до постанови Кабінету Мініс�
трів України від 18.02.2009 № 113 згідно з додатком № 2 до
цього рішення;

— форму клопотання про надання дозволу на розроблен�
ня проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

згідно з додатком № 3 до цього рішення;
— форму клопотання про продовження терміну дії дозволу

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки згідно з додатком № 4 до цього рішення;

— форму клопотання (заяви) про передачу (надання) зе�
мельної ділянки за проектом відведення згідно з додатком № 5
до цього рішення;

— форму клопотання (заяви) про передачу (надання) зе�
мельної ділянки без проекту відведення згідно з додатком № 6
до цього рішення;

— форму заяви громадянина про приватизацію земельної
ділянки згідно з додатком № 7 до цього рішення.

3. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Київ�
ської міської ради від 26.06.2003 № 512/672 “Про порядок на�
дання земельних ділянок у користування в м. Києві” та від
14.03.2002 № 313/1747 “Про затвердження Порядку набуття
права на землю юридичними особами та громадянами в 
м. Києві”.

4. Внести зміни до пункту 2 рішення Київської міської ради
від 28.11.2002 № 118/278 “Про припинення управлінню капі�
тального будівництва Київської міської державної адміністра�
ції права користування земельними ділянками”: слова “зара�
хувати до земель запасу відповідних категорій” замінити сло�
вами “вважати міськими землями, не наданими у власність чи
користування”.

— будівництва індивідуальних гаражів;
— індивідуального дачного будівництва;
— ведення садівництва;
г) безоплатно у власність юридичним особам:
— житлово�будівельним (житловим) та гаражно�будівель�

ним кооперативам для житлового і гаражного будівництва;
— садівницьким товариствам (земель загального користу�

вання, зайнятих захисними смугами, дорогами, проїздами, бу�
дівлями і спорудами та іншими об’єктами загального корис�
тування);

— об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків
для експлуатації і обслуговування розташованих на земельних
ділянках багатоквартирних житлових будинків, а також належ�
них до них будівель, споруд та прибудинкової території.

4. Клопотання (заяви) про вибір місця розташування зе�
мельної ділянки, про надання дозволу на розроблення проек�
ту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, про про�
довження терміну дії дозволу на розроблення проекту земле�
устрою щодо відведення земельної ділянки, про передачу (на�
дання) земельної ділянки та заяви громадян про приватиза�
цію земельної ділянки подаються до Київської міської ради че�
рез приймальню Київської міської ради з земельних питань
(далі — приймальня Київради з земельних питань).

5. Реєстрацію клопотань (заяв), зазначених в частині чет�
вертій цієї статті, формування відповідних справ та підготовку
доручень Київського міського голови або заступника голови —
секретаря Київради здійснює приймальня Київради з земель�
них питань.

6. Матеріально�технічне забезпечення приймальні Київра�
ди з земельних питань покладається на Головне управління зе�
мельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської місь�
кої державної адміністрації) (далі — Головне управління земель�
них ресурсів).

Стаття 2. Терміни та визначення
У цьому Порядку наведені далі терміни і визначення вжи�

ваються в такому значенні:
зацікавлена особа — фізична або юридична особа, яка має

намір одержати земельну ділянку в користування або безоплат�
но у власність і має на це право згідно з законодавством Укра�
їни;

земельна ділянка — частина земної поверхні з установле�
ними межами, певним місцем розташування, з визначеними
щодо неї правами;

землевпорядна організація — суб’єкт господарювання, який
відповідно до вимог законодавства України має ліцензію на
виконання робіт із землеустрою;

справа�клопотання — зареєстрована приймальнею Київра�
ди з земельних питань справа, яка сформована на підставі
клопотань (заяв) зацікавлених осіб про вибір місця розташу�
вання земельної ділянки, про надання дозволу на розроблен�
ня проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
про продовження терміну дії дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та доданих
зацікавленими особами до клопотань (заяв) документів, міс�
тить доручення (резолюцію) Київського міського голови або за�
ступника міського голови — секретаря Київради, а також ма�
теріали вибору земельної ділянки, реєстраційний номер якої
є одночасно її реєстраційним номером в Головному управлін�
ні земельних ресурсів;

кадастрова справа — зареєстрована приймальнею Київра�
ди з земельних питань справа, яка сформована на підставі
клопотань (заяв) зацікавлених осіб про передачу (надання) зе�
мельної ділянки та заяв громадян про приватизацію земель�
них ділянок та доданих зацікавленими особами до клопотань
(заяв) документів, містить доручення (резолюцію) Київського
міського голови або заступника міського голови — секретаря
Київради, матеріали вибору земельної ділянки та/або проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, та/або тех�
нічну документацію із землеустрою щодо складання докумен�
та, що посвідчує право користування земельною ділянкою,
та/або технічні матеріали та документи, що підтверджують роз�
мір земельної ділянки (при приватизації земельних ділянок
громадянами), реєстраційний номер якої є одночасно її реєс�
траційним номером в Головному управлінні земельних ресур�
сів;

право постійного користування землею — це набуте у вста�
новленому законодавством порядку право володіння і корис�
тування земельною ділянкою, яка перебуває у державній або
комунальній власності, без встановлення терміну, особами, які
мають на це право згідно з законодавством;

право оренди земельної ділянки — це набуте у встановле�
ному законодавством порядку та засноване на договорі стро�
кове платне володіння, користування земельною ділянкою;

право власності на землю — це набуте у встановленому за�
конодавством порядку право володіння, користування і розпо�
ряджання земельними ділянками;

матеріали вибору земельної ділянки — документація, яка

обґрунтовує місце розташування, граничні розміри земельної
ділянки та її площу, склад угідь земель, вимоги щодо відве�
дення земельної ділянки, її цільове призначення, можливі та
наявні обмеження (обтяження), яка розробляється землевпо�
рядними організаціями та затверджується Київською міською
радою;

вихідні дані — текстово�графічна інформація щодо умов роз�
робки документації із землеустрою;

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки —
вид документації із землеустрою, яка розробляється у випад�
ках, передбачених законодавством та цим Порядком, і затвер�
джується рішенням Київської міської ради та визначає місце
розташування земельної ділянки, її розмір, площу, цільове при�
значення, правовий режим, обмеження та обтяження земле�
користування і складається з текстової та графічної частин;

технічна документація із землеустрою щодо складання до�
кумента, що посвідчує право користування земельною ділян�
кою,— вид документації із землеустрою, яка розробляється
після затвердження проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки для складання документів, що посвідчують
право на земельну ділянку, або у випадку надання (передачі)
земельної ділянки, межі якої встановлені в натурі (на місцево�
сті), без зміни її цільового призначення та коли законодав�
ством не вимагається розроблення проекту землеустрою що�
до відведення земельної ділянки або вилучення (викупу) зе�
мельної ділянки у землекористувачів та/або вибору місця роз�
ташування земельної ділянки;

документи, що посвідчують право на земельну ділянку,—
державний акт на право власності на земельну ділянку, дер�
жавний акт на право постійного користування земельною ді�
лянкою, договір оренди землі, договір на право тимчасового
користування землею, договір на право тимчасового, корис�
тування землею (в тому числі на умовах оренди);

цільове призначення земельної ділянки — використання зе�
мельної ділянки за призначенням, визначеним на підставі до�
кументації із землеустрою у встановленому законодавством
порядку.

Стаття 3. Підстави передачі (надання) земельних
ділянок у користування

1. Передача земельних ділянок в оренду або їх надання в
постійне користування здійснюється на підставі рішення Київ�
ської міської ради, яке приймається на підставі документації із
землеустрою.

2. Передача земельних ділянок в оренду або їх надання в
постійне користування на підставі проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки здійснюється у разі зміни цільо�
вого призначення земельної ділянки та/або надання в корис�
тування земельної ділянки, межі якої не встановлені в натурі
(на місцевості), а також у разі передачі (надання) в користу�
вання земельної ділянки, що перебуває у користуванні (влас�
ності) і підлягає вилученню (викупу), в інших, передбачених за�
конодавством випадках.

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
розробляється на підставі рішення Київської міської ради про
затвердження матеріалів вибору земельної ділянки і надання
дозволу і вимог на розроблення проекту відведення у разі як�
що передача (надання) земельної ділянки здійснюється в по�
рядку вилучення (викупу) у землекористувачів (власників) та/або
вибору місця розташування земельної ділянки у встановлених
Земельним кодексом України випадках.

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
розробляється на підставі рішення Київської міської ради про
надання дозволу на розроблення проекту відведення у разі як�
що при передачі (наданні) земельної ділянки Земельним ко�
дексом України не вимагається здійснення вилучення (викупу)
земельної ділянки у землекористувача (власника) або вибору
місця розташування земельної ділянки.

3. Передача земельних ділянок в оренду або їх надання в
постійне користування на підставі технічної документації із зем�
леустрою щодо складання документа, що посвідчує право ко�
ристування земельною ділянкою, здійснюється у разі переда�
чі (надання) в користування земельної ділянки, межі якої вста�
новлені в натурі (на місцевості) відповідно до документів, що
посвідчують право користування (власності) земельною ділян�
кою, або матеріалів земельно�кадастрової інвентаризації, без
зміни її цільового призначення і якщо така земельна ділянка
не потребує вилучення (викупу) у землекористувачів (власни�
ків) та/або вибору місця розташування.

Технічна документація із землеустрою щодо складання до�
кумента, що посвідчує право користування земельною ділян�
кою, у разі надання (передачі) земельної ділянки в користуван�
ня, коли законодавством не вимагається розроблення проек�
ту відведення земельної ділянки або вилучення земельної ді�
лянки у землекористувачів чи вибору місця розташування зе�
мельної ділянки, розробляється на підставі доручення (резо�
люції) Київського міського голови або заступника міського го�
лови — секретаря Київради.

Розділ 1.Загальні положення
Стаття 1. Завдання та сфера дії Тимчасового по�

рядку передачі (надання) земельних ділянок у корис�
тування або у власність у м. Києві

1. Тимчасовий порядок передачі (надання) земельних ді�
лянок в користування або у власність у м. Києві (далі — Поря�
док) визначає загальні положення і встановлює особливості
та процедуру надання в постійне користування, передачі в
оренду та у власність земельних ділянок в м. Києві, оформ�
лення права користування землею та посвідчення права влас�
ності на землю на підставі прийнятих Київською міською ра�
дою рішень.

2. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Конститу�
ції України, Земельного кодексу України, Лісового кодексу Укра�
їни, Водного кодексу України, Закону України “Про місцеве са�
моврядування в Україні”, Закону України “Про столицю Укра�
їни — місто�герой Київ”, Закону України “Про землеустрій”, За�
кону України “Про охорону культурної спадщини”, Закону Укра�
їни “Про державну експертизу землевпорядної документації”,
з метою вирішення питань реалізації права на землю фізични�
ми та юридичними особами.

3. Дія цього Порядку поширюється на випадки надання (пе�
редачі) Київською міською радою земельних ділянок:

а) в постійне користування:
— підприємствам, установам та організаціям, що належать

до державної та комунальної власності;
— громадським організаціям інвалідів України, їх підприєм�

ствам (об’єднанням), установам та організаціям;
— релігійним організаціям України, статути (положення) яких

зареєстровано у встановленому законом порядку, виключно для
будівництва і обслуговування культових та інших будівель, не�
обхідних для забезпечення їхньої діяльності;

— підприємствам, установам і організаціям, які здійснюють
управління багатоквартирними житловими будинками держав�

ної або комунальної власності та належними до них будівлями
і спорудами;

б) в оренду у разі:
— розташування на земельних ділянках об’єктів нерухомо�

го майна, що перебуває у власності громадян, юридичних осіб,
в яких відсутні акції (частки, паї), що належать державі, крім
випадків відмови власника розташованого на земельній ділян�
ці нерухомого майна від її викупу або укладення договору орен�
ди;

— використання земельних ділянок для користування на�
драми та спеціального водокористування відповідно до отри�
маних спеціальних дозволів (ліцензій);

— використання релігійними організаціями, які легалізова�
ні в Україні, земельних ділянок під культовими будівлями;

— перебування в користуванні земельних ділянок або роз�
ташованих на них будівель підприємств, установ та організа�
цій, що належать до державної та комунальної власності, під�
приємств і громадських організацій у сферах культури і мис�
тецтв (у тому числі національних творчих спілок);

— розміщення дипломатичних та прирівняних до них пред�
ставництв іноземних держав і міжнародних організацій згідно
з міжнародними договорами України;

— будівництва та обслуговування лінійних об’єктів транс�
портної та енергетичної інфраструктури (доріг, газопроводів,
водопроводів, ліній електропередачі, аеропортів, нафто� та га�
зових терміналів, електростанцій тощо);

проведення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайо�
нів) застарілого житлового фонду відповідно до закону;

— будівництва соціального та доступного житла;
в) безоплатно у власність громадянам із земель державної

або комунальної власності, а також у разі приватизації земель�
них ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для:

— будівництва та обслуговування житлового будинку, гос�
подарських будівель і споруд (присадибна ділянка);

Додаток № 1 
до рішення Київської міської ради

від 15.07.2004 № 457/1867
(в редакції рішення Київської міської ради 

від 28.05.09. № 547/1603)

Тимчасовий порядок передачі (надання) 
земельних ділянок у користування або у власність у м. Києві



4. Зміна цільового призначення земельних ділянок (зміна
категорії земель) здійснюється в порядку, визначеному розді�
лом 5 цього Тимчасового порядку.

Стаття 4. Підстави для безоплатної передачі земель�
них ділянок у власність юридичним особам або грома�
дянам

1. Передача земельних ділянок із земель державної і кому�
нальної власності безоплатно у власність юридичним особам
або громадянам здійснюється на підставі рішення Київської
міської ради за результатами розгляду документації із земле�
устрою, а у разі приватизації громадянами земельних ділянок,
які перебувають у їх користуванні,— за результатами розгляду
технічних матеріалів та документів, що підтверджують розмір
земельної ділянки.

2. Передача земельних ділянок безоплатно у власність здій�
снюється у разі:

— приватизації земельних ділянок, які перебувають у ко�
ристуванні громадян;

— безоплатної передачі громадянам земельної ділянки із
земель державної і комунальної власності в межах норм без�
оплатної приватизації;

— безоплатної передачі житлово�будівельним (житловим)
та гаражно�будівельним кооперативам, а також об’єднанням
співвласників багатоквартирного житлового будинку у перед�
бачених законодавством випадках;

— безоплатної передачі садівницьким товариствам у перед�
бачених законодавством випадках;

— в інших випадках, передбачених законодавством.
3. Передача земельних ділянок безоплатно у власність на

підставі проекту землеустрою щодо відведення земельної ді�
лянки здійснюється у випадках, передбачених частиною дру�
гою статті 3 цього Порядку.

4. Передача земельних ділянок безоплатно у власність на
підставі технічної документації із землеустрою щодо складан�
ня документа, що посвідчує право на земельну ділянку, здій�
снюється у випадках, передбачених частиною третьою статті
3 цього Порядку.

Розділ 2. Вибір місця розташування 
земельної ділянки

Стаття 5. Подання клопотання (заяви) про вибір міс�
ця розташування земельної ділянки

1. Зацікавлена особа, яка має право і намір одержати зе�
мельну ділянку в користування або у власність за проектом зем�
леустрою щодо її відведення, якщо така земельна ділянка по�
требує вилучення (викупу) у землекористувача (власника)
та/або погодження питання вибору місця розташування зе�
мельної ділянки, звертається з клопотанням (заявою) про ви�
бір місця розташування земельної ділянки до Київської міської
ради за встановленою Кабінетом Міністрів України формою.

2. До клопотання (заяви) про вибір місця розташування зе�
мельної ділянки додаються:

— матеріали обґрунтування необхідності вилучення (вику�
пу) та/або відведення земельної ділянки;

— позначене на відповідному графічному матеріалі (в масш�
табі 1:2000) бажане місце розташування земельної ділянки з
її орієнтовними розмірами;

— викопіювання з кадастрового плану міста;
— документи щодо правового статусу будівель чи споруд,

якщо такі розташовані на земельній ділянці;
— копії документів, що посвідчують право користування зе�

мельною ділянкою (за наявності);
— копії рішень уповноважених органів про передачу (надан�

ня) земельної ділянки в користування або довідка Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну міського
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) щодо відсутності в архі�
ві документів щодо відведення відповідної земельної ділянки;

— засвідчена нотаріально письмова згода землекористува�
ча (землевласника) на вилучення (викуп) земельної ділянки (її
частини) із зазначенням розмірів передбаченої для вилучення
(викупу) земельної ділянки та умов її вилучення (викупу) (у ра�
зі необхідності вилучення (викупу) земельної ділянки) або за�
свідчена нотаріально письмова згода землекористувача на при�
пинення права користування земельною ділянкою (її частиною);

— засвідчені нотаріально копії установчих документів та сві�
доцтва про державну реєстрацію юридичної особи, копії сві�
доцтва про державну реєстрацію фізичної особи�підприємця
і довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, а для гро�
мадянина — копія документа, що посвідчує особу, та копія до�
відки про присвоєння ідентифікаційного номера;

— копія довіреності, на підставі якої інтереси заявника пред�
ставлятиме його уповноважена особа (у разі якщо клопотання
подається представником).

Зацікавлена особа до зазначених вище матеріалів додає їх
копії в п’ятьох примірниках.

3. Матеріали обґрунтування необхідності вилучення (вику�
пу) та/або відведення земельної ділянки розробляються на за�
мовлення зацікавленої особи землевпорядною організацією,
яка має ліцензію на виконання відповідних робіт.

Технічні вимоги до матеріалів обґрунтування необхідності ви�
лучення (викупу) та/або відведення земельної ділянки визна�
чає Головне управління земельних ресурсів.

4. Зацікавлена особа, крім документів, передбачених час�
тиною другою цієї статті, має право також подати додатково
до Київської міської ради разом з клопотанням (заявою) інші
документи, що обґрунтовують розмір, призначення та місце
розташування земельної ділянки.

5. Клопотання (заява) про вибір місця розташування зе�
мельної ділянки подається до Київської міської ради через
приймальню Київради з земельних питань.

Стаття 6. Прийняття та розгляд клопотань (заяв) про
вибір місця розташування земельних ділянок

1. Приймальня Київради з земельних питань приймає кло�

потання (заяву) зацікавленої особи про вибір місця розташу�
вання земельної ділянки з доданими до нього документами,
реєструє його у день надходження, протягом доби або наступ�
ного дня після вихідних днів, формує відповідну справу�кло�
потання за умови відповідності клопотання (заяви) вимогам
статті 5 цього Порядку.

У разі невідповідності клопотання (заяви) про вибір місця
розташування земельної ділянки та складу доданих до нього
документів вимогам статті 5 цього Порядку приймальня Київ�
ради з земельних питань відмовляє у прийнятті та реєстрації
клопотання (заяви).

Клопотання (заяви) про вибір місця розташування земель�
ної ділянки та додані до них документи, оформлені без дотри�
мання вимог статті 5 цього Порядку, не приймаються.

2. Зареєстроване клопотання (заява) про вибір місця роз�
ташування земельної ділянки протягом одного робочого дня
після прийняття та реєстрації передається Київському місько�
му голові або заступнику міського голови — секретарю Київ�
ради для накладання відповідної резолюції.

3. Клопотання (заява) про вибір місця розташування зе�
мельної ділянки з резолюцією (дорученням) Київського місь�
кого голови або заступника міського голови — секретаря Ки�
ївради протягом двох робочих днів передається в установле�
ному порядку до Головного управління земельних ресурсів для
направлення його копій через приймальню Київради з земель�
них питань на розгляд органів містобудування і архітектури та
охорони культурної спадщини, природоохоронних і санітарно�
епідеміологічних органів, а також до відповідних територіаль�
них органів виконавчої влади з питань лісового або водного гос�
подарства (у разі вилучення (викупу), надання, зміни цільово�
го призначення земельних ділянок лісогосподарського при�
значення чи водного фонду).

4. Приймальня Київради з земельних питань направляє ко�
пії клопотання (заяви) про вибір місця розташування земель�
ної ділянки з додатками та дорученням (резолюцією) на роз�
гляд клопотання (заяви) до Головного управління земельних
ресурсів, Головного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), Голов�
ного управління екології та охорони природних ресурсів вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації), державних органів охорони навколишньо�
го природного середовища у випадках, передбачених законо�
давством, органів охорони культурної спадщини, санітарно�
епідеміологічного органу, а також до відповідних територіаль�
них органів виконавчої влади з питань лісового або водного гос�
подарства (у разі вилучення (викупу), надання, зміни цільово�
го призначення земельних ділянок лісогосподарського при�
значення чи водного фонду).

5. Приймальнею Київради з земельних питань разом з до�
рученням (резолюцією) на розгляд клопотання (заяви) про ви�
бір місця розташування земельної ділянки до Головного управ�
ління земельних ресурсів передається сформована справа�
клопотання.

6. Зацікавленій особі направляється повідомлення про не�
обхідність отримання в Головному управлінні земельних ресур�
сів вихідних даних на підготовку матеріалів вибору земельної
ділянки.

7. Головне управління земельних ресурсів готує вихідні да�
ні на підготовку матеріалів вибору земельної ділянки та видає
їх зацікавленій особі на підставі звернення зацікавленої особи.

Стаття 7. Підготовка матеріалів вибору земельної
ділянки

1. Підставою для підготовки матеріалів вибору земельної
ділянки є доручення (резолюція) Київського міського голови або
заступника міського голови — секретаря Київради на розгляд
клопотання (заяви) про вибір місця розташування земельної
ділянки та видані Головним управлінням земельних ресурсів
вихідні дані на підготовку матеріалів вибору земельної ділян�
ки.

2. Зацікавлені особи звертаються із замовленням до зем�
левпорядних організацій щодо підготовки матеріалів вибору зе�
мельної ділянки.

3. Умови і терміни підготовки матеріалів вибору земельної
ділянки визначаються договором, укладеним між зацікавле�
ною особою і землевпорядною організацією.

4. Органи, зазначені в частині четвертій статті 6 цього По�
рядку, протягом трьох тижнів з дня одержання клопотання (за�
яви) надають висновки про можливість відведення земельної
ділянки для цілей, зазначених у клопотанні (заяві), про вибір
місця розташування земельної ділянки, граничні розміри зе�
мельної ділянки та її площу, склад угідь земель, вимоги щодо
відведення земельної ділянки (кожен у межах своїх повнова�
жень).

Стаття 8. Розгляд, затвердження матеріалів вибо�
ру земельної ділянки та надання дозволу на розроб�
лення проекту її відведення

1. Розроблені матеріали вибору земельної ділянки разом із
висновками про можливість відведення земельної ділянки, на�
даними органами, зазначеними в частині четвертій статті 6
цього Порядку, подаються зацікавленою особою або земле�
впорядною організацією (за домовленістю із зацікавленою осо�
бою) до Головного управління земельних ресурсів для підго�
товки проекту рішення Київської міської ради про їх затверджен�
ня та надання дозволу і вимог на розроблення проекту земле�
устрою щодо відведення земельної ділянки або проекту рішен�
ня про відмову.

2. Головне управління земельних ресурсів подає підготов�
лений проект рішення про затвердження матеріалів вибору зе�
мельної ділянки та надання дозволу і вимог на розроблення
проекту землеустрою щодо її відведення або проект рішення
про відмову разом з матеріалами вибору земельної ділянки до
Київської міської ради в порядку, встановленому Регламентом
Київської міської ради.

3. Рішення про затвердження матеріалів вибору земельної
ділянки та надання дозволу і вимог на розроблення проекту
землеустрою щодо її відведення або рішення про відмову прий�
мається Київською міською радою в порядку, встановленому
Регламентом Київської міської ради.

4. Рішення Київської міської ради про затвердження мате�
ріалів вибору земельної ділянки та надання дозволу і вимог на
розроблення проекту землеустрою є дозволом на розроблен�
ня проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
(надалі — дозвіл на розроблення проекту землеустрою).

5. Термін дії дозволу на розроблення проекту землеустрою
та вимог щодо її відведення становить один рік. У разі якщо
протягом встановленого терміну проект відведення земельної
ділянки не подано на затвердження до Київської міської ради,
дозвіл на розроблення проекту землеустрою та вимоги щодо
відведення земельної ділянки вважаються анульованими.

6. Термін дії дозволу на розроблення проекту землеустрою
може бути одноразово продовжено рішенням Київської місь�
кої ради ще на один рік у разі звернення зацікавленої особи
до Київської міської ради з клопотанням (заявою) про продов�
ження терміну дії дозволу на розроблення проекту землеуст�
рою за встановленою формою не пізніше ніж за два місяці до
закінчення терміну дії такого дозволу.

7. Клопотання (заява) про продовження терміну дії дозво�
лу на розроблення проекту землеустрою подається через прий�
мальню Київради з земельних питань. До клопотання (заяви)
додаються документи, що обґрунтовують необхідність продов�
ження терміну дії такого дозволу.

Стаття 9. Вимоги до матеріалів вибору земельної ді�
лянки

1. Матеріали вибору земельної ділянки складаються з тек�
стової та графічної частин.

2. Текстова частина матеріалів має містити:
— пояснювальну записку;
— документ, що є підставою для розроблення матеріалів;
— вихідні дані на підготовку матеріалів вибору земельної ді�

лянки;
— копію клопотання (заяви) зацікавленої особи;
— копії документів, які були додані до клопотання (заяви);
— документи щодо правового статусу земельної ділянки;
— вимоги щодо відведення земельної ділянки;
— засвідчені нотаріально копії установчих документів, сві�

доцтва про державну реєстрацію юридичної особи та довідки
про включення до Єдиного державного реєстру підприємств
та організацій України, копії свідоцтва про державну реєстра�
цію фізичної особи — підприємця та довідки про присвоєння
ідентифікаційного номера, а для громадянина — копію доку�
мента, що посвідчує особу, та копію довідки про присвоєння
ідентифікаційного номера.

— інші матеріали, які, на думку землевпорядної організа�
ції, мають бути долученими до документації.

3. Графічна частина матеріалів має містити:
— викопіювання з кадастрового плану міста;
— план земельної ділянки з ситуаційною схемою розташу�

вання земельної ділянки в системі кварталів населеного пунк�
ту;

— топографо�геодезичну підоснову в масштабі 1:2000 з на�
несенням червоних ліній.

Розділ 3. Порядок розроблення та погодження
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки
Стаття 10. Розроблення проекту землеустрою що�

до відведення земельної ділянки
1. Дозвіл на розроблення проекту землеустрою після на�

буття ним чинності видається секретаріатом Київради зацікав�
леній особі (за її зверненням), стосовно якої його прийнято,
для розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки та отримання вихідних даних на його розроб�
лення та направляється до Головного управління земельних ре�
сурсів.

2. Після отримання дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки зацікавлена осо�
ба для отримання вихідних даних на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки звертається до
Головного управління земельних ресурсів.

3. На підставі дозволу на розроблення проекту землеуст�
рою та звернення зацікавленої особи Головне управління зе�
мельних ресурсів готує та видає вихідні дані на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

4. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділян�
ки розробляється на підставі наданого Київською міською ра�
дою дозволу на його розроблення та відповідно до вихідних
даних, виданих Головним управлінням земельних ресурсів.

5. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділян�
ки розробляється землевпорядною організацією за замовлен�
ням зацікавленої особи.

6. Умови і терміни розроблення проекту землеустрою що�
до відведення земельної ділянки визначаються договором,
укладеним між зацікавленою особою і землевпорядною орга�
нізацією.

7. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділян�
ки розробляється відповідно до вимог, визначених законодав�
ством та цим Порядком.

Стаття 11. Погодження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки

1. Погодження проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки забезпечує зацікавлена особа.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділян�
ки погоджується Головним управлінням земельних ресурсів,
Головним управлінням містобудування, архітектури та дизай�
ну міського середовища виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), Головним
управлінням екології та охорони природних ресурсів виконав�

чого органу Київради (Київської міської державної адміністра�
ції), державними органами охорони навколишнього природно�
го середовища у випадках, передбачених законодавством, ор�
ганом охорони культурної спадщини, санітарно�епідеміологіч�
ним органом, а також відповідним територіальним органом
виконавчої влади з питань лісового або водного господарства
(у передбачених законодавством випадках).

3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділян�
ки погоджується органами, зазначеними в частині другій цієї
статті, в порядку, визначеному законодавством, шляхом надан�
ня ними письмового висновку або напису на проекті земле�
устрою щодо відведення земельної ділянки, в тому числі на гра�
фічній частині або на погоджувальному листі до проекту зем�
леустрою, “погоджено”, засвідченого підписом уповноваженої
особи і скріпленого печаткою відповідного органу. Надання
висновку (погодження) у письмовій формі є обов’язковим за
наявності обмежень (обтяжень) прав на земельну ділянку.

4. Органи, зазначені в частині другій цієї статті, протягом
двох тижнів погоджують проект землеустрою або надають вис�
новок про відмову в його погодженні із зазначенням підстав з
посиланням на відповідні норми законодавства.

При розгляді проекту землеустрою забороняється органам,
які його розглядають (погоджують), надавати будь�які поперед�
ні висновки з вимогою надати на погодження проект земле�
устрою щодо відведення земельної ділянки та/або вимагати на�
дання висновків, актів обстеження, інших погоджень від будь�
яких комерційних (госпрозрахункових) підприємств, установ і
організацій незалежно від форми власності та їх підпорядку�
вання, мети або предмету обстеження, якщо це безпосеред�
ньо не передбачено законодавством.

5. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділян�
ки підлягає обов’язковій державній експертизі землевпоряд�
ної документації (державна землевпорядна експертиза) в по�
рядку та у випадках, встановлених законодавством.

Зацікавлена особа має право ініціювати проведення доб�
ровільної державної експертизи землевпорядної документації
по проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Стаття 12. Подання клопотання (заяви) про переда�
чу (надання) земельної ділянки в користування (у влас�
ність) на підставі проекту землеустрою щодо її відве�
дення

1. Для надання (передачі) земельної ділянки в користуван�
ня або у власність зацікавлені особи після погодження проек�
ту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та одер�
жання позитивного висновку державної землевпорядної екс�
пертизи у встановлених законодавством випадках звертають�
ся до Київської міської ради через приймальню Київради з зе�
мельних питань з клопотанням (заявою) про передачу (надан�
ня) земельної ділянки за встановленою формою.

2. До клопотання (заяви) про передачу (надання) земель�
ної ділянки додаються:

— копія рішення Київської міської ради, яке є дозволом на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земель�
ної ділянки;

— погоджений проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки з позитивним висновком державної земле�
впорядної експертизи (у встановлених законодавством випад�
ках);

— копія довіреності, на підставі якої інтереси заявника пред�
ставлятиме його уповноважена особа (у разі якщо клопотання
подається представником).

Одночасно до Головного управління земельних ресурсів пе�
редається в електронному вигляді земельно�кадастрова ін�
формація для внесення до бази даних земельного кадастру у
форматі, визначеному Головним управлінням земельних ре�
сурсів.

3. Приймальня Київради з земельних питань приймає кло�
потання (заяву) зацікавленої особи про передачу (надання) зе�
мельної ділянки в користування (у власність) з доданими до
нього документами, реєструє його у день надходження, про�
тягом доби або наступного дня після вихідних днів, формує від�
повідну кадастрову справу за умови відповідності клопотання
(заяви) вимогам частин першої та другої цієї статті.

4. Клопотання (заяви) про передачу (надання) земельної ді�
лянки в користування (у власність) та додані до нього докумен�
ти, оформлені без дотримання вимог частин першої та другої
цієї статті, не приймаються.

5. Зареєстроване клопотання (заява) про передачу (надан�
ня) земельної ділянки в користування (у власність) без кадас�
трової справи протягом одного робочого дня після прийняття
та реєстрації передається приймальнею Київради з земельних
питань Київському міському голові або заступнику міського го�
лови — секретарю Київради для накладання відповідної резо�
люції.

6. Клопотання (заява) про передачу (надання) земельної ді�
лянки в користування (у власність) з дорученням (резолюцією)
Київського міського голови або заступника міського голови —
секретаря Київради протягом двох робочих днів передається
в установленому порядку до Головного управління земельних
ресурсів для опрацювання.

Одночасно приймальнею Київради з земельних питань ра�
зом з дорученням (резолюцією) на розгляд клопотання (заяви)
про передачу (надання) земельної ділянки в користування (у
власність) до Головного управління земельних ресурсів пере�
дається сформована кадастрова справа.

Стаття 13. Розгляд проекту землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки і прийняття Київською місь�
кою радою рішення

1. На підставі доручення (резолюції) Київського міського го�
лови або заступника міського голови — секретаря Київради Го�
ловне управління земельних ресурсів здійснює комплексний
аналіз проекту землеустрою щодо відведення земельної ді�
лянки та, за умови його відповідності законодавству, готує про�
ект рішення Київської міської ради про передачу (надання) зе�
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мельної ділянки в користування (у власність) або направляє за�
цікавленій особі повідомлення про необхідність приведення
розробленого проекту землеустрою щодо відведення земель�
ної ділянки у відповідність до норм законодавства.

2. Якщо протягом більш як місячного терміну з дня направ�
лення передбаченого частиною першою цієї статті повідом�
лення проект землеустрою щодо відведення земельної ділян�
ки зацікавленою особою не приведено у відповідність до норм
законодавства або у разі неможливості його приведення до
норм законодавства чи у разі закінчення терміну дії дозволу на
розроблення проекту землеустрою (за відсутності зареєстро�
ваного клопотання (заяви) зацікавленої особи про його про�
довження) Головне управління земельних ресурсів готує про�
ект рішення Київської міської ради про відмову в передачі (на�
данні) земельної ділянки.

3. Головне управління земельних ресурсів подає підготов�
лений проект рішення про передачу (надання) земельної ді�
лянки в користування (у власність) або про відмову в переда�
чі (наданні) земельної ділянки разом з проектом землеустрою
щодо відведення земельної ділянки (кадастровою справою) до
Київської міської ради в порядку, встановленому Регламентом
Київської міської ради.

4. Рішення про передачу (надання) земельної ділянки в ко�
ристування (у власність) або про відмову в передачі (наданні)
земельної ділянки приймається Київською міською радою в
порядку, встановленому Регламентом Київської міської ради.

Розділ 4. Порядок передачі (надання) земельної
ділянки, межі якої встановлені в натурі 

(на місцевості), без зміни її цільового призначення
на підставі технічної документації із землеустрою
щодо складання документа, що посвідчує право 

користування земельною ділянкою 
(без проекту її відведення)

Стаття 14. Подання клопотання (заяви) про переда�
чу (надання) в користування (у власність) земельної
ділянки, межі якої встановлені в натурі (на місцево�
сті), без зміни її цільового призначення

1. Для надання (передачі) в користування або у власність
земельної ділянки, межі якої встановлені в натурі (на місцево�
сті), без зміни її цільового призначення, зацікавлені особи звер�
таються до Київської міської ради через приймальню Київра�
ди з земельних питань з клопотанням (заявою) про передачу
(надання) земельної ділянки за встановленою формою.

2. До клопотання (заяви) про передачу (надання) земель�
ної ділянки додаються:

— викопіювання з кадастрового плану міста;
— документи щодо правового статусу будівель чи споруд,

якщо такі розташовані на земельній ділянці (у разі наявності);
— копії документів, що підтверджують встановлення меж

земельної ділянки в натурі (на місцевості);
— копія рішення уповноважених органів про передачу (на�

дання) земельної ділянки в користування з визначеним цільо�
вим призначенням.

— копії установчих документів, свідоцтва про державну ре�
єстрацію юридичної особи та довідки про включення до Єди�
ного державного реєстру підприємств та організацій України,
копії свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи — під�
приємця та довідки про присвоєння ідентифікаційного номе�
ра, а для громадянина — копія документа, що посвідчує осо�
бу, та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номе�
ра;

— копія довіреності, на підставі якої інтереси заявника пред�
ставлятиме його уповноважена особа (у разі якщо клопотання
подається представником).

3. Приймальня Київради з земельних питань приймає кло�
потання (заяву) зацікавленої особи про передачу (надання) зе�
мельної ділянки в користування (у власність) з доданими до
нього документами, реєструє його у день надходження, про�
тягом доби або наступного дня після вихідних днів, формує від�
повідну кадастрову справу за умови відповідності клопотання
(заяви) вимогам частин першої та другої цієї статті.

4. Клопотання (заяви) про передачу (надання) земельної ді�
лянки в користування (у власність) та додані до нього докумен�
ти, оформлені без дотримання вимог частин першої та другої
цієї статті, не приймаються.

5. Зареєстроване клопотання (заява) про передачу (надан�
ня) земельної ділянки в користування (у власність) протягом
одного робочого дня після прийняття та його реєстрації пере�
дається приймальнею Київради з земельних питань Київсько�
му міському голові або заступнику міського голови — секрета�
рю Київради для накладання відповідної резолюції.

6. Клопотання (заява) про передачу (надання) земельної ді�
лянки в користування (у власність) з резолюцією (дорученням)
Київського міського голови або заступника міського голови —
секретаря Київради протягом двох робочих днів передається
в установленому порядку до Головного управління земельних
ресурсів для опрацювання.

Одночасно приймальнею Київради з земельних питань ра�
зом з дорученням (резолюцією) на розгляд клопотання (заяви)
про передачу (надання) земельної ділянки в користування (у
власність) до Головного управління земельних ресурсів пере�
дається сформована кадастрова справа.

Стаття 15. Розроблення технічної документації із
землеустрою щодо складання документа, що посвід�
чує право користування земельною ділянкою

1. Підставою для розроблення технічної документації із зем�
леустрою щодо складання документа, що посвідчує право ко�
ристування земельною ділянкою, є доручення (резолюція) Ки�
ївського міського голови або заступника міського голови —
секретаря Київради на розгляд клопотання (заяви) про пере�
дачу (надання) земельної ділянки в користування (у власність)
та видані Головним управлінням земельних ресурсів вихідні
дані на підготовку такої технічної документації.

2. На підставі доручення (резолюції) Київського міського го�
лови або заступника міського голови — секретаря Київради до
клопотання (заяви) про передачу (надання) земельної ділянки
в користування (у власність) Головне управління земельних
ресурсів розглядає таке клопотання (заяву).

3. У випадку якщо земельна ділянка перебуває у приватній
власності або право на неї (право власності чи користування)
підлягає продажу на конкурентних засадах (земельних торгах),
або відсутні правові підстави для передачі (надання) земель�
ної ділянки без розроблення проекту землеустрою щодо її від�
ведення та/або процедури вибору місця розташування земель�
ної ділянки, або якщо при передачі (наданні) земельної ділян�
ки вимагається її вилучення у землекористувачів, або за наяв�
ності інших, передбачених законодавством, підстав для відмо�
ви в передачі (наданні) земельної ділянки зацікавленій особі
Головне управління земельних ресурсів готує та направляє за�
цікавленій особі повідомлення про відсутність підстав для пе�
редачі (надання) земельної ділянки без розроблення проекту
землеустрою щодо її відведення, набуття на неї права без про�
ведення земельних торгів тощо.

4. Головне управління земельних ресурсів, крім передба�
чених частиною третьою цієї статті випадків, готує вихідні да�
ні на розроблення технічної документації із землеустрою що�
до складання документа, що посвідчує право користування зе�
мельною ділянкою, та направляє зацікавленій особі повідом�
лення про необхідність отримання цих вихідних даних.

5. Видача зацікавленим особам вихідних даних на розроб�
лення технічної документації із землеустрою щодо складання
документа, що посвідчує право користування земельною ді�
лянкою, здійснюється за зверненнями зацікавлених осіб.

6. Технічна документація із землеустрою щодо складання
документа, що посвідчує право користування земельною ді�
лянкою, розробляється землевпорядною організацією за за�
мовленням зацікавленої особи.

7. Умови і терміни розроблення технічної документації із
землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право
користування земельною ділянкою, визначаються договором,
укладеним між зацікавленою особою і землевпорядною орга�
нізацією.

8. У разі передачі (надання) земельної ділянки для забудо�
ви (здійснення нового будівництва, реконструкції, реставрації,
капітального ремонту, впорядкування об’єктів містобудування,
розширення та технічного переоснащення підприємств) тех�
нічна документація має містити висновок Головного управлін�
ня містобудування, архітектури та дизайну міського середови�
ща виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) про наявні обмеження на викорис�
тання земельної ділянки.

Головне управління містобудування, архітектури та дизай�
ну міського середовища виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) надає висно�
вок про наявні обмеження на використання земельної ділянки
у термін не більше 10 робочих днів.

9. Технічна документація із землеустрою щодо складання
документа, що посвідчує право користування земельною ді�
лянкою, розробляється відповідно до вимог, визначених зако�
нодавством та цим Порядком.

Стаття 16. Розгляд технічної документації із земле�
устрою щодо складання документа, що посвідчує пра�
во користування земельною ділянкою, та прийняття
Київською міською радою рішення

1. Розроблена технічна документація із землеустрою щодо
складання документа, що посвідчує право користування зе�
мельною ділянкою, подається зацікавленою особою або зем�
левпорядною організацією (за домовленістю із зацікавленою
особою) до Головного управління земельних ресурсів для під�
готовки висновку про можливість передачі (надання) земель�
ної ділянки та проекту рішення Київської міської ради про пе�
редачу (надання) земельної ділянки в користування (у власність)
або про відмову в передачі (наданні) земельної ділянки.

Одночасно до Головного управління земельних ресурсів пе�
редається в електронному вигляді земельно�кадастрова ін�
формація для внесення до бази даних земельного кадастру у
форматі, визначеному Головним управлінням земельних ре�
сурсів.

2. Головне управління земельних ресурсів здійснює ком�
плексний аналіз технічної документації із землеустрою щодо
складання документа, що посвідчує право користування зе�
мельною ділянкою, та, за умови її відповідності законодавству,
надає висновок щодо можливості передачі (надання) земель�
ної ділянки в користування (у власність) та готує проект рішен�
ня Київської міської ради про передачу (надання) земельної ді�
лянки в користування (у власність) або направляє зацікавле�
ній особі повідомлення про необхідність приведення технічної
документації із землеустрою у відповідність до норм законо�
давства.

3. Якщо протягом більш як місячного терміну з дня направ�
лення повідомлення, передбаченого частиною другою цієї стат�
ті, технічну документацію із землеустрою щодо складання до�
кумента, що посвідчує право користування земельною ділян�
кою, зацікавленою особою не приведено у відповідність до
норм законодавства або у разі неможливості її приведення до
норм законодавства, Головне управління земельних ресурсів
готує проект рішення Київської міської ради про відмову в пе�
редачі (наданні) земельної ділянки.

4. Головне управління земельних ресурсів подає підготов�
лений проект рішення про передачу (надання) земельної ді�
лянки в користування (у власність) або про відмову в переда�
чі (наданні) земельної ділянки разом з технічною документа�
цією із землеустрою щодо складання документа, що посвід�
чує право користування земельною ділянкою (кадастровою
справою) до Київської міської ради в порядку, встановленому
Регламентом Київської міської ради.

5. Рішення про передачу (надання) земельної ділянки в ко�

ристування (у власність) або про відмову в передачі (наданні)
земельної ділянки приймається Київською міською радою в
порядку, встановленому Регламентом Київської міської ради.

Розділ 5. Порядок безоплатної передачі 
земельних ділянок у власність юридичним особам

Стаття 17. Право юридичних осіб на безоплатну пе�
редачу їм у власність земельних ділянок

Земельні ділянки із земель державної і комунальної влас�
ності можуть безоплатно передаватись у власність житлово�
будівельним (житловим) кооперативам для житлового будів�
ництва, гаражно�будівельним кооперативам для гаражного бу�
дівництва, садівницьким товариствам землі загального корис�
тування садівницького товариства (зайняті захисними смуга�
ми, дорогами, проїздами, будівлями і спорудами та іншими об’�
єктами загального користування) та об’єднанням співвласни�
ків багатоквартирного будинку для експлуатації та обслугову�
вання розташованих на земельних ділянках багатоквартирних
житлових будинків, а також належних до них будівель, споруд
та прибудинкової території.

Стаття 18. Безоплатна передача земельних ділянок
юридичним особам за проектом землеустрою щодо
відведення земельної ділянки

1. Зацікавлена юридична особа, яка має намір одержати
безоплатно у власність земельну ділянку за проектом земле�
устрою щодо її відведення, звертається до Київської міської ра�
ди з клопотанням про надання дозволу на розроблення про�
екту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за вста�
новленою формою через приймальню Київради з земельних
питань.

2. До клопотання про надання дозволу на розроблення про�
екту землеустрою щодо відведення земельної ділянки додаю�
ться:

— обґрунтування необхідності відведення земельної ділян�
ки;

— викопіювання з кадастрового плану міста;
— позначене на відповідному графічному матеріалі (в масш�

табі 1:2000) бажане місце розташування земельної ділянки з
її орієнтовними розмірами;

— документи щодо правового статусу будівель чи споруд,
якщо такі розташовані на земельній ділянці;

— копії документів, що посвідчують право користування зе�
мельною ділянкою (за наявності);

— копії рішень уповноважених органів про передачу (надан�
ня) земельної ділянки в користування або довідка Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну міського
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) щодо відсутності в архі�
ві документів щодо відведення відповідної земельної ділянки;

— копії установчих документів та свідоцтва про державну
реєстрацію юридичної особи;

— копія довіреності, на підставі якої інтереси заявника пред�
ставлятиме його уповноважена особа (у разі якщо клопотання
подається представником).

3. Приймальня Київради з земельних питань приймає кло�
потання про надання дозволу на розроблення проекту земле�
устрою щодо відведення земельної ділянки з доданими до ньо�
го документами, реєструє його у день надходження, протягом
доби або наступного дня після вихідних днів, формує відпо�
відну справу�клопотання за умови відповідності клопотання ви�
могам частин першої та другої цієї статті.

Клопотання про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою та додані до нього документи, оформлені без
дотримання вимог частин першої та другої цієї статті, не прий�
маються.

4. Реєстраційний номер клопотання про надання дозволу
на розроблення проекту землеустрою у приймальні Київради
з земельних питань є одночасно реєстраційним номером цьо�
го звернення у Головному управлінні земельних ресурсів.

5. Зареєстроване клопотання про надання дозволу на роз�
роблення проекту землеустрою протягом одного робочого дня
після прийняття та його реєстрації передається приймальнею
Київради з земельних питань Київському міському голові або
заступнику міського голови — секретарю Київради для накла�
дання відповідної резолюції.

6. Клопотання (заява) про надання дозволу на розроблен�
ня проекту землеустрою з дорученням (резолюцією) Київсько�
го міського голови або заступника міського голови — секрета�
ря Київради протягом двох робочих днів передається в уста�
новленому порядку до Головного управління земельних ре�
сурсів для опрацювання.

Одночасно приймальнею Київради з земельних питань ра�
зом з дорученням (резолюцією) на розгляд клопотання про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою до Го�
ловного управління земельних ресурсів передається сформо�
вана справа�клопотання.

7. На підставі доручення (резолюції) Київського міського го�
лови або заступника міського голови — секретаря Київради Го�
ловне управління земельних ресурсів розглядає клопотання
про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою та
додані до нього документи.

8. У разі якщо земельна ділянка перебуває у приватній влас�
ності або право на неї (право власності чи користування) під�
лягає продажу на конкурентних засадах (земельних торгах), або
при передачі земельної ділянки вимагається її вилучення у зем�
лекористувачів, або відсутні правові підстави для передачі (на�
дання) земельної ділянки без процедури вибору місця розта�
шування земельної ділянки, або якщо є інші передбачені за�
конодавством підстави для відмови в наданні дозволу на роз�
роблення проекту відведення земельної ділянки зацікавленій
особі, Головне управління земельних ресурсів готує та направ�
ляє зацікавленій особі повідомлення про відсутність підстав
для надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо її відведення без процедури вибору місця розташуван�

ня земельної ділянки, набуття на неї права без проведення зе�
мельних торгів тощо.

9. Головне управління земельних ресурсів, крім передба�
чених частиною восьмою цієї статті випадків, на підставі дору�
чення (резолюції) Київського міського голови або заступника
міського голови — секретаря Київради на розгляд клопотання
про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
готує проект рішення Київської міської ради про надання до�
зволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки.

10. Головне управління земельних ресурсів подає проект
рішення про надання дозволу на розроблення проекту земле�
устрою щодо відведення земельної ділянки разом зі справою�
клопотанням до Київської міської ради в порядку, встановле�
ному Регламентом Київської міської ради.

11. Рішення про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки приймаєть�
ся Київською міською радою в порядку, встановленому Регла�
ментом Київської міської ради.

12. Рішення Київської міської ради про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою є дозволом на розроблен�
ня проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

13. Розроблення та погодження проектів землеустрою що�
до відведення земельних ділянок, прийняття рішень про пе�
редачу земельних ділянок у власність здійснюється згідно з роз�
ділом 3 цього Порядку.

Стаття 19. Безоплатна передача юридичним особам
земельних ділянок, межі яких встановлені в натурі (на
місцевості), без зміни їх цільового призначення на під�
ставі технічної документації із землеустрою щодо скла�
дання документа, що посвідчує право користування
земельною ділянкою (без проекту її відведення)

Безоплатна передача юридичним особам земельних діля�
нок, межі яких встановлені в натурі (на місцевості), без зміни
їх цільового призначення і якщо при передачі (наданні) земель�
них ділянок не вимагається їх вилучення у землекористувачів
та/або вибір місця розташування земельної ділянки, здійсню�
ється на підставі технічної документації із землеустрою щодо
складання документа, що посвідчує право користування зе�
мельною ділянкою, в порядку, встановленому розділом 4 цьо�
го Порядку.

Розділ 6. Вимоги до складу документації 
із землеустрою

Стаття 20. Вимоги до складу документації із земле�
устрою

1. Документація із землеустрою виготовляється з дотриман�
ням вимог нормативно�правових актів, що регламентують по�
рядок підготовки відповідної документації із землеустрою, та
складається з текстової і графічної частин.

2. Текстова частина проекту землеустрою щодо відведен�
ня земельної ділянки має містити:

— . пояснювальну записку;
— документ, що є підставою для розроблення документації

із землеустрою;
— вихідні дані на розроблення документації із землеустрою,

видані Головним управлінням земельних ресурсів;
— документи щодо правового статусу земельної ділянки;
— документи щодо існуючих та можливих обмежень та об�

тяжень;
— копії установчих документів для юридичних осіб, а для

громадянина — копію документа, що посвідчує особу, та ко�
пію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

— інші матеріали, передбачені законодавством.
До проекту землеустрою додаються затверджені в установ�

леному порядку матеріали вибору земельної ділянки (у разі ви�
бору місця розташування земельної ділянки).

3. Текстова частина технічної документації із землеустрою
щодо складання документа, що посвідчує право користування
земельною ділянкою, має містити:

— пояснювальну записку;
— документ, що є підставою для розроблення документації

із землеустрою;
— вихідні дані на розроблення документації із землеустрою,

видані Головним управлінням земельних ресурсів;
— технічне завдання зацікавленої особи землевпорядній

організації на складання документів, що посвідчують право на
земельну ділянку;

— документи щодо правового статусу земельної ділянки;
— документи щодо існуючих та можливих обмежень (обтя�

жень) за їх наявності;
— копія заяви зацікавленої особи;
— акт приймання�передачі межових знаків на зберігання;
— акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних

зон, зон санітарної охорони, санітарно�захисних зон і зон осо�
бливого режиму використання земель за їх наявності;

— рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого са�
моврядування про надання або передачу земельної ділянки у
власність або надання в користування, у тому числі на умовах
оренди;

— копії установчих документів та свідоцтва про державну
реєстрацію юридичної особи, копії свідоцтва про державну ре�
єстрацію фізичної особи�підприємця та довідки про присвоєн�
ня ідентифікаційного номера, а для громадянина — копію до�
кумента, що посвідчує особу, та копію довідки про присвоєн�
ня ідентифікаційного номера.

— висновок Головного управління земельних ресурсів що�
до можливості передачі (надання) земельної ділянки;

— висновок Головного управління містобудування, архітек�
тури та дизайну міського середовища виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
про наявні обмеження на використання земельної ділянки (у
разі передачі (надання) земельної ділянки для забудови (здійс�
нення нового будівництва, реконструкції, реставрації, капіталь�

Хрещатик  18 серпня 2009 ДДООККУУММЕЕННТТ 55



ного ремонту, впорядкування об’єктів містобудування, розши�
рення та технічного переоснащення підприємств);

— інші матеріали, передбачені законодавством.
4. Пояснювальна записка документації із землеустрою має

містити аналіз всіх матеріалів, що містяться в документації із
землеустрою, зокрема:

— матеріалів, що обґрунтовують розмір, місце розташу�
вання та цільове призначення земельної ділянки;

— існуючих та можливих обмежень (обтяжень) за їх наявно�
сті;

— існуючого характеру землекористування в районі розта�
шування земельної ділянки;

— проектного рішення стосовно визначення меж земельної
ділянки;

— результатів польового обстеження земельної ділянки та
фактичного стану її господарського використання;

— стану зелених насаджень та їх належності;
— викопіювання з кадастрового плану міста;
— відомостей про правовий статус земельної ділянки, су�

міжних землевласників та землекористувачів;
— цільового призначення земельної ділянки;
— грошової оцінки земельної ділянки;
— пропонованого порядку вирішення майнових питань що�

до земельної ділянки, будівель та споруд, іншого нерухомого
майна, яке планується знести (перенести) під час забудови, із
посиланнями на документи, які дають можливість вирішити май�
нові питання (договори, угоди, інші правочини, гарантійні лис�
ти, рішення суду, висновки комісій тощо) (у разі необхідності).

5. До пояснювальної записки додаються матеріали, що об�
ґрунтовують проектне рішення, зокрема:

— експлікація земель в розрізі землекористувачів та угідь;
— інформація про нормативну грошову оцінку земельної ді�

лянки;
— розрахунки втрат сільськогосподарського або лісогос�

подарського виробництва та збитків землекористувачів або
землевласників у разі якщо відведення земельної ділянки здій�
снюється за рахунок сільськогосподарських та лісових угідь (у
випадках, передбачених законодавством);

— архівні матеріали, які дають змогу визначити користува�
чів земельної ділянки, щодо якої розробляється документація
із землеустрою.

6. Вимоги до графічної частини документації із землеуст�
рою. Графічна частина документації із землеустрою має міс�
тити:

— викопіювання з кадастрового плану міста;
— топографічний план у масштабі 1:500 з варіантом роз�

міщення об’єкта (у разі передачі (надання) земельної ділянки
для містобудівної діяльності);

— план земельної ділянки з ситуаційною схемою розташу�
вання об’єкта в районі забудови;

— план земельної ділянки з визначенням обмежень (обтя�
жень) у разі їх наявності;

— фрагменти схеми економіко�планувальних зон із зазна�
ченням місця розташування земельної ділянки, номера, назви
економіко�планувальної зони та базової вартості 1 кв. м землі;

— креслення, що відображає місця розташування поворот�
них точок меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

7. Обов’язковими елементами плану земельної ділянки є
ситуаційна схема розташування земельної ділянки в системі
кварталів населеного пункту або кадастрового плану міста, крес�
лення земельної ділянки, передбаченої для передачі (надан�
ня), експлікація земельних угідь, умовні позначення, масштаб
креслення, реквізити організації�виконавця, засвідчені печаткою.

8. План земельної ділянки складається на основі кадастро�
вого плану міста на час складання проекту плану.

9. Фрагмент схеми економіко�планувальних зон виконуєть�
ся на основі схеми вулично�шляхової мережі із зазначенням
місця розташування земельної ділянки, меж економіко�плану�
вальних зон, їх номерів, зони дії локальних факторів базової
вартості 1 кв. м землі.

10. На плані земельної ділянки з визначенням наявних та
можливих обмежень і обтяжень відображається земельна ді�
лянка, що передається (надається), частини земельної ділян�
ки, на яких діють обмеження і обтяження, їх межі, лінійні роз�
міри та площа.

11. До складу технічної документації із землеустрою щодо
складання документа, що посвідчує право користування зе�
мельною ділянкою, також входять:

— матеріали польових геодезичних робіт;
— план земельної ділянки, складений за результатами ка�

дастрової зйомки;
— кадастровий план земельної ділянки.

Розділ 7. Приватизація земельних ділянок, 
які перебувають в користуванні громадян

Стаття 21. Подання заяви про приватизацію земель�
ної ділянки

1. Громадяни, у користуванні яких перебувають земельні ді�
лянки, мають право на їх приватизацію для будівництва і об�
слуговування житлового будинку, господарських будівель і спо�
руд (присадибна ділянка), будівництва індивідуальних гаражів,
індивідуального дачного будівництва, ведення садівництва.

2. Громадяни, які мають право і зацікавлені у приватизації
земельної ділянки, яка перебуває у їх користуванні, звертаю�
ться до Київської міської ради через приймальню Київради з
земельних питань із заявою про приватизацію земельної ді�
лянки за встановленою формою.

3. До заяви про приватизацію земельної ділянки додають�
ся технічні матеріали та документи, що підтверджують розмір
земельної ділянки, зокрема:

— документ, що посвідчує право громадянина на користу�
вання земельною ділянкою;

— викопіювання з матеріалів інвентаризації земельної ді�
лянки;

— викопіювання з кадастрового плану міста;
— позначене на відповідному графічному матеріалі (в масш�

табі 1:2000) місце розташування земельної ділянки з її розмі�
рами;

— документи про право власності на житловий будинок, бу�
дівлю або споруди, розташовані на земельній ділянці (нотарі�
ально засвідчені копії);

— матеріали технічної інвентаризації, підготовлені Київським
міським бюро технічної Інвентаризації та реєстрації права влас�
ності на об’єкти нерухомого майна;

— копія паспорта громадянина України;
— копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
— копія довіреності, на підставі якої інтереси заявника пред�

ставлятиме його уповноважена особа (у разі якщо заява пода�
ється представником).

4. У разі якщо на земельній ділянці розташовані будівлі і спо�
руди, що перебувають у спільній власності кількох громадян
України, заяви про приватизацію земельної ділянки подають
всі співвласники будівель і споруд.

5. Приймальня Київради з земельних питань приймає за�
яву громадянина про приватизацію земельної ділянки з дода�
ними до неї документами, реєструє її у день надходження, про�
тягом доби або наступного дня після вихідних днів, формує від�
повідну кадастрову справу за умови відповідності заяви вимо�
гам частин другої та третьої цієї статті.

Заяви про приватизацію земельної ділянки та додані до них
документи, оформлені без дотримання вимог частин другої та
третьої цієї статті, не приймаються.

6. Реєстраційний номер заяви про приватизацію земельної
ділянки у приймальні Київради з земельних питань є одночас�
но реєстраційним номером кадастрової справи у Головному
управлінні земельних ресурсів.

7. Зареєстрована заява про приватизацію земельної ділян�
ки протягом одного робочого дня після прийняття та реєстра�
ції передається приймальнею Київради з земельних питань
Київському міському голові або заступнику міського голови —
секретарю Київради для накладання відповідної резолюції.

8. Заява про приватизацію земельної ділянки з дорученням
(резолюцією) Київського міського голови або заступника місь�
кого голови — секретаря Київради протягом двох робочих днів
передається в установленому порядку до Головного управлін�
ня земельних ресурсів для опрацювання.

Одночасно приймальнею Київради з земельних питань ра�
зом з дорученням (резолюцією) на розгляд заяви про прива�
тизацію земельної ділянки до Головного управління земельних
ресурсів передається сформована кадастрова справа.

Стаття 22. Розгляд заяви про приватизацію земель�
ної ділянки та прийняття Київською міською радою рі�
шення

1. На підставі доручення (резолюції) Київського міського го�
лови або заступника міського голови — секретаря Київради до
заяви про приватизацію земельної ділянки Головне управлін�
ня земельних ресурсів розглядає подані громадянином техніч�
ні матеріали та документи, що підтверджують розмір земель�
ної ділянки.

2. Головне управління земельних ресурсів здійснює ком�
плексний аналіз поданих громадянином технічних матеріалів
та документів, що підтверджують розмір земельної ділянки,
та, за умови їх відповідності законодавству, готує проект рі�
шення Київської міської ради про приватизацію земельної ді�
лянки або направляє громадянину повідомлення про необхід�
ність приведення поданих громадянином технічних матеріалів
та документів, що підтверджують розмір земельної ділянки, у
відповідність до норм законодавства, або про відсутність пра�
вових підстав для приватизації земельної ділянки.

3. У разі необхідності приведення громадянином поданих
ним технічних матеріалів та документів, що підтверджують роз�
мір земельної ділянки, у відповідність до норм законодавства
Головне управління земельних ресурсів здійснює підготовку
проекту рішення Київської міської ради про приватизацію зе�
мельної ділянки лише після приведення громадянином таких
матеріалів і документів у відповідність до норм законодавства.

4. У разі наявності правових підстав для приватизації гро�
мадянином земельної ділянки Головне управління земельних
ресурсів готує проект рішення про приватизацію земельної ді�
лянки та подає його разом з наданими громадянином техніч�
ними матеріалами та документами, що підтверджують розмір
земельної ділянки (кадастровою справою), до Київської місь�
кої ради в порядку, встановленому Регламентом Київської місь�
кої ради.

5. Рішення про приватизацію земельної ділянки прийма�
ється Київською міською радою в порядку, встановленому Рег�
ламентом Київської міської ради.

Розділ 8. Оформлення документів, що 
посвідчують право на земельні ділянки, на підставі

прийнятих Київською міською радою рішень
Стаття 23. Посвідчення та оформлення права ко�

ристування або права власності на земельну ділянку
1. Право власності на земельну ділянку виникає після одер�

жання зацікавленою особою державного акта на право влас�
ності на земельну ділянку та його державної реєстрації.

Право постійного користування земельною ділянкою вини�
кає після одержання зацікавленою особою державного акта на
право постійного користування земельною ділянкою та його
державної реєстрації.

Право на оренду земельної ділянки оформляється догово�
ром та виникає після укладення між зацікавленою особою та
Київською міською радою договору оренди землі та його дер�
жавної реєстрації.

Приступати до використання земельної ділянки до встанов�
лення її меж у натурі (на місцевості), одержання документа, що
посвідчує право на неї, та його державної реєстрації заборо�
няється.

2. Державний акт на право власності на земельну ділянку,
державний акт на право постійного користування земельною
ділянкою після їх підписання Київським міським головою ре�
єструються Головним управлінням земельних ресурсів та ви�
даються зацікавленим особам. Договір оренди земельної ді�
лянки після його укладення між зацікавленою особою та Київ�
ською міською радою реєструється Головним управлінням зе�
мельних ресурсів та видається зацікавленій особі.

3. Рішення Київської міської ради про передачу (надання)
земельної ділянки в користування (у власність), про привати�
зацію земельної ділянки після набуття ним чинності видаєть�
ся секретаріатом Київради зацікавленій особі (за її зверненням),
стосовно якої воно прийняте, для замовлення і розроблення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (від�
новлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та
виготовлення документа, що посвідчує право на земельну ді�
лянку, і направляється до Головного управління земельних ре�
сурсів для видачі вихідних даних на розроблення технічної до�
кументації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та складання
документа, що посвідчує право на земельну ділянку.

4. Зацікавлена особа в місячний термін з моменту набуття
чинності рішенням Київської міської ради про передачу (надан�
ня) земельної ділянки в користування (у власність), про прива�
тизацію земельної ділянки зобов’язана звернутись до Головно�
го управління земельних ресурсів з клопотанням (заявою) що�
до організації робіт із землеустрою зі встановлення (відновлен�
ня) в натурі на (місцевості) меж земельної ділянки та складан�
ня документа, що посвідчує право на земельну ділянку.

У разі наявності розробленої технічної документації із зем�
леустрою щодо складання документа, що посвідчує право ко�
ристування земельною ділянкою, та встановлення (відновлен�
ня) в натурі на (місцевості) меж земельної ділянки, зацікавле�
на особа звертається до Головного управління земельних ре�
сурсів з клопотанням (заявою) щодо організації робіт зі скла�
дання документа, що посвідчує право на земельну ділянку.

5. Виконання робіт зі встановлення (відновлення) меж зе�
мельної ділянки в натурі (на місцевості) та складання докумен�
та, що посвідчує право на земельну ділянку, здійснюються
землевпорядними організаціями за замовленням зацікавле�
них осіб на підставі укладеного договору.

При виконанні робіт зі встановлення меж земельної ділян�
ки в натурі (на місцевості) допускається уточнення меж зе�
мельної ділянки та її площі до 50 кв. м.

6. На підставі технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) та вихідних даних, виданих Головним управлінням
земельних ресурсів, землевпорядна організація встановлює
(відновлює) межі земельної ділянки в натурі (на місцевості), за�
безпечує передачу у встановленому порядку межових знаків
зацікавленій особі та складання документа, що посвідчує пра�
во на земельну ділянку.

7. Технічна документація із землеустрою щодо встановлен�
ня (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцево�

сті) і складання документа, що посвідчує право на земельну
ділянку, подається землевпорядною організацією до Головно�
го управління земельних ресурсів для перевірки та внесення
земельно� кадастрової інформації до бази даних земельного
кадастру. Сукупний термін перевірки документації Головним
управлінням земельних ресурсів та внесення земельно�кадас�
трової інформації до бази даних земельного кадастру не мо�
же перевищувати одного місяця.

8. Якщо договір оренди землі зацікавленою особою не укла�
дений в установленому законодавством порядку протягом два�
надцяти місяців з моменту набуття чинності рішенням Київської
міської ради про передачу відповідної земельної ділянки в орен�
ду, то розмір річної орендної плати на період, аналогічний тер�
міну прострочення укладання договору оренди землі, встанов�
люється у п’ятикратному розмірі, але не більше дванадцяти від�
сотків від грошової оцінки земельної ділянки.

9. Рішення Київської міської ради про передачу земельної
ділянки в оренду вважається таким, що втратило чинність, че�
рез дев’ять місяців після набуття ним чинності, якщо відповід�
ний договір оренди землі не укладено.

Розділ 9. Прикінцеві положення
1. Рішення Київської міської ради, розпорядження Київсько�

го міського голови, розпорядження виконавчого органу Київ�
ради (Київської міської державної адміністрації), прийняті до на�
буття чинності цим Порядком, діють у частині, що не супере�
чить цьому Порядку.

2. Відмова Київської міської ради у передачі (наданні) зе�
мельної ділянки в користування (у власність) або залишення
клопотання (заяви) без розгляду може бути оскаржена в су�
довому порядку.

Розділ 10. Перехідні положення
1. Надані до набуття чинності цим Порядком доручення та

згоди на розроблення документації із землеустрою є підста�
вою для розроблення відповідної документації із землеустрою.

Передача в оренду земельних ділянок із земель державної
та комунальної власності здійснюється без проведення земель�
них торгів (аукціонів) до 15.10.2009 лише у разі якщо рішення
про погодження місця розташування об’єкта прийнято або зго�
ди на розроблення проектів землеустрою щодо відведення зе�
мельних ділянок надані зацікавленим особам до 01.01.2008.

2. Дія цього Порядку поширюється на землі на території м.
Києва згідно з визначеними законодавством повноваженнями
Київської міської ради щодо розпорядження землями до їх роз�
межування на землі державної і комунальної власності в уста�
новленому порядку.

3. Рішення Київської міської ради, прийняті до набуття чин�
ності цим Порядком, відповідно до яких зацікавлені особи ма�
ють право укласти договори оренди землі, вважаються таки�
ми, що втратили чинність, через дванадцять місяців після офі�
ційного оприлюднення цього Порядку, якщо відповідні дого�
вори оренди землі на підставі таких рішень не будуть укладе�
ні протягом цього терміну.
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âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 1559

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.  Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì  òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 

Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   
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