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Ñóòè÷êè íà çàáóäîâàõ
âëàøòîâóþòü ïðîïëà÷åí³ 
ãàñòðîëåðè
� ×åðåç ñòð³ëÿíèíó íà Ìèê³ëüñüêî-Ñëîá³äñüê³é â³äêðèòî êðèì³íàëüíó ñïðàâó

Ãðîøåé 
íà ñóáñèä³¿ 
âèñòà÷èòü óñ³ì

Ó Êèºâ³ î÷³êóºòüñÿ äåñÿòè-

êðàòíå  çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³

ãðîìàäÿí, êîòð³ îòðèìàþòü

äåðæàâíó äîïîìîãó íà ñïëà-

òó êîìóíàëüíèõ ïîñëóã
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ÄÈÐÅÊÒÎÐ Äåïàðòàìåíòó ñîö³-
àëüíî¿ ïîë³òèêè ÊÌÄÀ Þð³é Êðè-
êóíîâ íàãàäàâ êèÿíàì ïðî ìîæ-
ëèâ³ñòü ñêîðèñòàòèñÿ ñóáñèä³ÿìè
ïðè ñïëàò³ çà êîìóíàëüí³ ïîñëó-
ãè. Öå ïèòàííÿ âêðàé àêòóàëüíå,
îñê³ëüêè òàðèôè çðîñòàþòü ó 2,5-
3,5 ðàçè.

Ïîñàäîâåöü íàãîëîñèâ,ùî çâåð-
íóòèñÿ çà íàðàõóâàííÿì ñóáñèä³¿
ìàº ïðàâî êîæåí ìåøêàíåöü— íà-
â³òü áåç ðåºñòðàö³¿, ïðîñòî çà äîãî-
âîðîì îðåíäè ÷è ïî ôàêòó ïðîæè-
âàííÿ. Òàê ñàìî íåìà îáìåæåíü çà
äîõîäàìè.

Ñàìà ïðîöåäóðà îäåðæàííÿ äî-
ïîìîãè ìàêñèìàëüíî ñïðîùåíà.
Ïîòð³áíî ïðîñòî çàïîâíèòè áëàí-
êè çàÿâè òà äåêëàðàö³¿ ïðî äîõîäè,
ÿê³ ìåøêàíöÿì íàä³éäóòü ðàçîì ³ç
ïëàò³æêàìè â³ä Ã²ÎÖ.

«Íà ñüîãîäí³ â Êèºâ³ ñóáñèä³ÿí-
òàìè (çà ñòàðîþ ñèñòåìîþ) º 47 òèñ.
äîìîãîñïîäàðñòâ. Ìè î÷³êóºìî, ùî
ç ï³äâèùåííÿì òàðèô³â öÿ ê³ëü-
ê³ñòü ìîæå çá³ëüøèòèñÿ ðàç³â ó äå-
ñÿòü. Ïðè öüîìó íå ìàºìî æîäíî-
ãî îñòðàõó ùîäî òîãî, ÷è âèñòà÷èòü
êîøò³â. Íà ñüîãîäí³ íà êàçíà÷åé-
ñüêèõ ðàõóíêàõ äëÿ íàäàííÿ ñóá-
ñèä³é ïî Óêðà¿í³ çîñåðåäæåíî ìàé-
æå 25 ìëðä ãðí.Äëÿ Êèºâà ñóìà á³ëü-
øå, ÿê ì³ëüÿðä. Ìè íå ñïîä³âàºìî-
ñÿ, ùî öþ ñóìó âèáåðóòü. Ãàäàþ,
â³äñîòê³â íà 70, íå á³ëüøå. Òîáòî,
êîøò³â äîñòàòíüî»,—çàïåâíèâ Þð³é
Êðèêóíîâ.

Â³í òàêîæ çâåðíóâñÿ äî êèÿí,
àáè ïðè çàïîâíåíí³ áëàíê³â âîíè
óâàæíî ³ ðîçá³ðëèâî âïèñàëè íî-
ìåð ïàñïîðòó òà ³äåíòèô³êàö³éíèé
êîä. «Â³ä öüîãî çàëåæèòü, ÿê óñï³ø-
íî ³ íàñê³ëüêè øâèäêî îïðàöþþòü
âàø³ äàí³»,— ñêàçàâ ïîñàäîâåöü.

Þð³é Êðèêóíîâ òàêîæ ïîâ³äî-
ìèâ, ùî íà ñàéò³ Ì³í³ñòåðñòâà ïðà-
ö³ òà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè, à òàêîæ
Äåïàðòàìåíòó ñîöïîë³òèêè ÊÌÄÀ
ïðàöþº åëåêòðîííèé êàëüêóëÿòîð.
Ç éîãî äîïîìîãîþ ìîæíà ðîçðàõó-
âàòè î÷³êóâàíèé ðîçì³ð ñóáñèä³¿,
ââ³âøè âñüîãî òðè ïîêàçíèêè.

Ñàì Þð³é Êðèêóíîâ, ÿêèé ðàí³-
øå íå îòðèìóâàâ ñóáñèä³¿, ïîðàõó-
âàâ, ùî çàðàç ìîæå ðîçðàõîâóâàòè
ïðèáëèçíî íà 800 ãðí â³ä äåðæàâè
ïðè ñïëàò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã.«Öå
äîñèòü ñóòòºâî»,— ââàæàº äèðåê-
òîð Äåïàðòàìåíòó �

Ø³ñòüîõ êèÿí íàãîðîäèëè 
ïîñìåðòíî

Äåÿêà íåçðó÷í³ñòü âèíèêëà â÷î-
ðà íà ïî÷àòêó çàñ³äàííÿ ñåñ³¿ Êè¿â-
ðàäè. Ç òåõí³÷íèõ ïðè÷èí òåëåêà-
íàë Êè¿â íå ïîêàçóâàâ ó ïðÿìîìó
åô³ð³ ðîáîòó äåïóòàò³â. Òðàíñëÿ-
ö³þ â³äíîâèëè ãîäèíè ÷åðåç äâ³.
Çà öåé ÷àñ ó çàë³ â³äáóâñÿ ðÿä âàæ-
ëèâèõ ïîä³é. Ïåðøà — âøàíóâàí-
íÿ çàãèáëèõ ó÷àñíèê³â ÀÒÎ, á³éö³â
12-ãî áàòàëüéîíó.

«Ñüîãîäí³ ìè âøàíóâàëè á³é-
ö³â ç 12-ãî áàòàëüéîíó òåðèòîð³-
àëüíî¿ îáîðîíè ì³ñòà Êèºâà, ÿê³
á³ëüøå ðîêó òîìó ï³øëè íà ïå-
ðåäîâó. Ìè âðó÷èëè íàãîðîäó ø³ñ-
òüîì õëîïöÿì. Âðó÷èëè, íà æàëü,
ïîñìåðòíî. Âîíè çàãèíóëè ùå â
ëèïí³-âåðåñí³. Çâè÷àéíî, íåìà
í³÷îãî ñòðàøí³øîãî, í³æ âðó÷à-
òè â³äçíàêè ïîñìåðòíî áàòüêàì
õëîïö³â. Àëå öå ïîòð³áíî ðîáè-
òè. Ìè ñüîãîäí³ âøàíóâàëè á³é-
ö³â â³ä ³ìåí³ âñ³õ êèÿí. Ïîäÿêó-
âàëè ¿ì, áî âîíè çàõèùàëè íàñ,
â³ääàþ÷è íàéäîðîæ÷å — ñâîº æèò-
òÿ»,— ñêàçàâ äåïóòàò ôðàêö³¿
«ÓÄÀÐ-Ñîë³äàðí³ñòü» Îëåêñàíäð
Õàð÷åíêî.

Â³í ïîÿñíèâ,ùî âðó÷åí³ íàãîðî-
äè—â³ä Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷à,Ïðå-
çèäåíòà Óêðà¿íè, öå îðäåíè Áîãäà-
íà Õìåëüíèöüêîãî ²²² ñòóïåíÿ.Êð³ì

òîãî, â÷îðà Ãåíøòàá íàãîðîäèâ âî-
ëîíòåð³â, ÿê³ äîïîìàãàþòü 12-ìó
áàòàëüéîíó.

«Ìè äóæå âäÿ÷í³ âîëîíòåðàì,
âñ³ì ëþäÿì,ÿê³ ï³äòðèìóâàëè ³ ï³ä-
òðèìóþòü íàñ ó öåé íåëåãêèé ÷àñ.
Îêðåìà ïîäÿêà Êè¿âðàä³ ³ îñîáèñòî
ìåðó. Íàñ ïîâí³ñòþ çàáåçïå÷èëè
òðàíñïîðòíèìè çàñîáàìè, ³íøèìè
íåîáõ³äíèìè ðå÷àìè.Äîïîìàãàþòü
ñ³ì’ÿì çàãèáëèõ. Äëÿ íàñ òàêà ï³ä-
òðèìêà äóæå âàæëèâà. Õî÷ó ïîáà-
æàòè âñ³ì íàñíàãè ó ñï³ëüí³é áî-
ðîòüá³ çà Óêðà¿íó, à çà íàìè ñïðàâà
íå ñòàíå. Ìè âèêîíóºìî ³ áóäåìî
âèêîíóâàòè ñâî¿ îáîâ’ÿçêè íà ïåðå-
äîâ³é»,— çàçíà÷èâ åêñ-çàñòóïíèê
êîìàíäèðà áàòàëüéîíó «Êè¿â» Àí-
òîí Øàïîâàë.

Í³÷íà ñòð³ëÿíèíà 
íà áóä³âíèöòâ³ —äâîº 
ïîñòðàæäàëèõ

Ó÷îðà á³ëüøå ãîäèíè íà çàïè-
òàííÿ äåïóòàò³â â³äïîâ³äàâ íà÷àëü-
íèê ñòîëè÷íî¿ ì³ë³ö³¿ Îëåêñàíäð Òå-
ðåùóê. Éøëîñÿ ïðî êîíôë³êò ùîäî
çàáóäîâè íà âóëèö³ Ìèê³ëüñüêî-Ñëî-
á³äñüê³é, 7. Òàì íàïåðåäîäí³ ââå÷å-

ð³ âèíèêëà ñóòè÷êà ç³ ñòð³ëÿíèíîþ.
«Ç îäíîãî áîêó, ïðèéøëè ì³ñöå-

â³ ìåøêàíö³, ÿê³ õî÷óòü çàõèñòèòè
ñâîº ïðàâî. Âîíè íå õîò³ëè áèòèñÿ.
² ïîâ³ðòå, ÿ áóäó ç íèìè ³ áóäó çàõè-
ùàòè ¿õ ïðàâî. Ç ³íøîãî áîêó, áóëè
àãðåñèâí³ ìîëîäèêè, ÿê³ ïîñò³éíî
õîäÿòü ïî áóä³âíèöòâàõ. Âîíè æè-
âóòü â Ïåðåÿñëàâ³,Á³ë³é Öåðêâ³,Áðî-
âàðàõ òîùî.Ùî âîíè ðîáëÿòü íà êè-
¿âñüêèõ çàáóäîâàõ?» — çàïèòàâ ãî-
ëîâíèé ì³ë³ö³ÿíò Êèºâà.

Â³í çàóâàæèâ, ùî äëÿ ïðîâîêó-
âàííÿ êîíôë³êòó ö³ îñîáè ïðèíî-
ñÿòü ïëÿøêè ç çàïàëüíîþ ñóì³ø-
øþ, çáðîþ, õ³ì³÷í³ ðå÷îâèíè, ÿêè-
ìè ïîëèâàþòü ëþäÿì îáëè÷÷ÿ. Íà
Ìèê³ëüñüêî-Ñëîá³äñüê³é äâîº îñ³á
ïîñòðàæäàëè â³ä ïîñòð³ë³â ãóìî-
âèìè êóëÿìè. Îäèí ç ïîòåðï³ëèõ —
ïðàâîîõîðîíåöü. Éîìó âëó÷èëè â
îáëè÷÷ÿ. Çàðàç â³í â ë³êàðí³, éîãî
ïðîîïåðóâàëè. Óñ³õ ïîðóøíèê³â
çàô³êñîâàíî, ê³ëüêîõ çàòðèìàíî.
Âåäåòüñÿ ñë³äñòâî ³ â³äêðèòî êðè-
ì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ. Òàêîæ áó-
ëî çàô³êñîâàíî àâòîìîá³ëü, ç ÿêî-
ãî âèäàâàëèñü ãðîø³ ó÷àñíèêàì
ñóòè÷êè.

«Íàøà ïîçèö³ÿ ÷³òêà ³ îäíîçíà÷-

íà—íåçàêîíí³ çàáóäîâè áóäóòü çó-
ïèíåí³.Íåìà äîêóìåíò³â—æîäíî-
ãî áóä³âíèöòâà. ² ìè íà áîö³ ãðîìà-
äÿí. ªäèíå — ìåøêàíö³ õî÷óòü ïî-
ðÿäêó,àëå âîíè ïðîòè áåç÷èíñòâ»,—
ñêàçàâ Îëåêñàíäð Òåðåùóê.

Ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî
çàçíà÷èâ, ùî âñ³ ïðîáëåìí³ ïèòàí-
íÿ ìàþòü âèð³øóâàòèñÿ âèêëþ÷íî
ó ïðàâîâîìó ïîë³. «Ïî ö³é çàáóäîâ³
ìè ñòâîðèëè ðîáî÷ó ãðóïó, äî ÿêî¿
çàëó÷èëè ìåøêàíö³â, àêòèâ³ñò³â,
ïðåäñòàâíèê³â çàáóäîâíèê³â òà ³í-
âåñòîð³â, äåïóòàò³â. Àëå ïîêè ñòî-
ðîíè øóêàþòü âèõ³ä ç ö³º¿ ñêëàäíî¿
ñèòóàö³¿,êîìóñü âèã³äíî íàãí³òàòè,
ïðîâîêóâàòè êîíôë³êòè ³ ñóòè÷êè.
Ùî òàì ðîáëÿòü ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿?
Çâ³äêè òàì çáðîÿ? Õî÷ó çàïåâíèòè,
ùî âñ³ ñïðîáè ðîçõèòàòè ñèòóàö³þ,
âíåñòè íåñïîê³é, áóäóòü ïðèïèíå-
í³.Â öüîìó íàïðÿìêó ìè ò³ñíî ñï³â-
ïðàöþºìî ç ì³ë³ö³ºþ, ³ ÿ ïåâåí, ùî
ðåçóëüòàòè áóäóòü»,— ñêàçàâ Â³òà-
ë³é Êëè÷êî.

Ñüîãîäí³ ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ
Êè¿âðàäè áóäå ïðîäîâæåíî — íà
ïîðÿäêó äåííîìó çàëèøèëîñÿ ùå
áàãàòî íåðîçãëÿíóòèõ ïðîåêò³â
ð³øåíü �

Á³ëüøå ãîäèíè íà â÷î-
ðàøíüîìó çàñ³äàíí³ Êè-
¿âðàäè äîïîâ³äàâ íà-
÷àëüíèê ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè
â ì. Êèºâ³ Îëåêñàíäð Òå-
ðåùóê. Éøëîñÿ ïðî ñó-
òè÷êó íà áóä³âåëüíîìó
ìàéäàí÷èêó ïî âóëèö³
Ìèê³ëüñüêî-Ñëîá³äñüê³é,
ÿêà ñòàëàñÿ íàïåðåäî-
äí³ ââå÷åð³. Òàêîæ íà
ñåñ³¿ âøàíóâàëè ïàì’ÿòü
êèÿí-ãåðî¿â 12-ãî áà-
òàëüéîíó, ÿê³ çàãèíóëè
íà ñõîä³, çàõèùàþ÷è
Óêðà¿íó.
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Ãîëîâíèé ì³ë³ö³ÿíò Êèºâà ñêàçàâ, ùî çàõèùàòèìå ìåøêàíö³â, à íåçàêîíí³ çàáóäîâè, ÿê ³ ïðîâîêàö³¿, áóäóòü çóïèíåí³



Ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ
ïîñàä ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó îðãàí³çàö³éíîãî òà äîêóìåíòàëüíîãî
çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðåòàðÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè óïðàâë³ííÿ îðãàí³çàö³éíîãî òà äîêóìåíòàëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ
ä³ÿëüíîñò³ êåð³âíèöòâà ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (V êàòåãîð³ÿ).

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàò³â âñòàíîâëþþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî
Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä äåðæàâíèõ
ñëóæáîâö³â, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 15.02.02
¹169 òà çã³äíî ç Òèïîâèìè ïðîôåñ³éíî-êïàë³ô³êàö³éíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè
ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â.

Îñîáè,ÿê³ â³äïîâ³äàþòü îñíîâíèì êâàë³ô³êàö³éíèì âèìîãàì,ïîäàþòü äî êîíêóðñíî¿
êîì³ñ³¿ òàê³ äîêóìåíòè: çàÿâó íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, â ÿê³é çàçíà÷àºòüñÿ ïðî
îçíàéîìëåííÿ çàÿâíèêà ³ç âñòàíîâëåíèìè çàêîíîäàâñòâîì îáìåæåííÿìè ùîäî
ïðèéíÿòòÿ ïà ñëóæáó òà ïðîõîäæåííÿ ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ;
çàïîâíåíó îñîáîâó êàðòêó (ôîðìà Ï-2ÄÑ) ç â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè; êîï³¿
äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó;
êîï³þ ïåðøî¿ òà äðóãî¿ ñòîð³íîê ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàñâ³ä÷åí³ ó
âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³ÿ òðóäîâî¿ êíèæêè, çàñâ³ä÷åíà ó
âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³ÿ îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â,
çàñâ³ä÷åíà ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; â³äîìîñò³ ïðî äîõîäè òà
çîáîâ’ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó ùîäî ñåáå òà ÷ëåí³â ñâîº¿ ñ³ì’¿ çà 2014 ð³ê;
êîï³ÿ â³éñüêîâîãî êâèòêà, çàñâ³ä÷åíà ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó;
äâ³ ôîòîêàðòêè ðîçì³ðîì 4x6 ñì.

Òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â —30 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ
ïðî êîíêóðñ. ²íôîðìàö³ÿ ùîäî êîíêðåòíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ’ÿçê³â òà óìîâ
îïëàòè ïðàö³ íàäàºòüñÿ äîäàòêîâî.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â-44, âóë. Õðåùàòèê, 36,
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà ïðî ï³äñóìêè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ¹112-ÏÐ ç â³äáîðó ñóá’ºêò³â
îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ áóäóòü çàëó÷åí³ äî ïðîâåäåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá’ºêò³â,

ùî íàëåæàòü òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³ ì. Êèºâà, ç ìåòîþ ¿õ ïðèâàòèçàö³¿

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîäàæ îá’ºêò³â ïðàâà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà:

øëÿõîì âèêóïó:

- íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 39,6 êâ. ì íà âóë. ×åðâîíîàðì³éñüê³é, 44, ë³ò. “À” ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷íîþ îñîáîþ çà 307 560 (òðèñòà ñ³ì òèñÿ÷ ï’ÿòñîò ø³ñòäåñÿò)
ãðèâåíü 00 êîï³éîê, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ — 51 260 (ï’ÿòäåñÿò îäíà òèñÿ÷à äâ³ñò³ ø³ñòäåñÿò) ãðèâåíü 00 êîï³éîê;

- íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ (ï³äâàë) ïëîùåþ 16,1 êâ. ì íà âóë. Ìå÷í³êîâà, 11, ë³ò. “À” ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷íîþ îñîáîþ çà 99 600 (äåâ’ÿíîñòî äåâ’ÿòü òèñÿ÷ ø³ñòñîò)
ãðèâåíü 00 êîï³éîê, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ — 16 600 (ø³ñòíàäöÿòü òèñÿ÷ ø³ñòñîò) ãðèâåíü 00 êîï³éîê;

- íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ (ï³äâàë) ïëîùåþ 57,5 êâ. ì ïî ïðîâ. Âèíîãðàäíîìó, 1/11, ë³ò. “À” ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷íîþ îñîáîþ çà 257 301 (äâ³ñò³ ï’ÿòäåñÿò ñ³ì òèñÿ÷
òðèñòà îäíà) ãðèâíÿ 60 êîï³éîê, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ — 42 883 (ñîðîê äâ³ òèñÿ÷³ â³ñ³ìñîò â³ñ³ìäåñÿò òðè) ãðèâí³ 60 êîï³éîê;

- íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ (ï³äâàë) ïëîùåþ 49,4 êâ. ì íà ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 106/2, ë³ò. “À” ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷íîþ îñîáîþ çà 239 745 (äâ³ñò³ òðèäöÿòü äåâ’ÿòü
òèñÿ÷ ñ³ìñîò ñîðîê ï’ÿòü) ãðèâåíü 60 êîï³éîê, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ — 39 957 (òðèäöÿòü äåâ’ÿòü òèñÿ÷ äåâ’ÿòñîò ï’ÿòäåñÿò ñ³ì) ãðèâåíü 60 êîï³éîê;

- íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 46,8 êâ. ì íà âóë. Øîòà Ðóñòàâåë³, 17, ë³ò. “À” ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷íîþ îñîáîþ çà 466 772 (÷îòèðèñòà ø³ñòäåñÿò ø³ñòü òèñÿ÷ ñ³ìñîò
ñ³ìäåñÿò äâ³) ãðèâí³ 40 êîï³éîê, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ — 77 795 (ñ³ìäåñÿò ñ³ì òèñÿ÷ ñ³ìñîò äåâ’ÿíîñòî ï’ÿòü) ãðèâåíü 40 êîï³éîê;

- íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 147,6 êâ. ì íà âóë. Ôðóíçå, 6, ë³ò. “À” ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷íîþ îñîáîþ çà 1 054 320 (îäèí ì³ëüéîí ï’ÿòäåñÿò ÷îòèðè òèñÿ÷³ òðèñòà
äâàäöÿòü) ãðèâåíü 00 êîï³éîê, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ — 175 720 (ñòî ñ³ìäåñÿò ï’ÿòü òèñÿ÷ ñ³ìñîò äâàäöÿòü) ãðèâåíü 00 êîï³éîê;

- íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ (ï³äâàë) ïëîùåþ 131,4 êâ. ì íà âóë. Òóï³êîâà Ãåíåðàëà, 5/1, ë³ò. “À” ïðèâàòèçîâàíî ô³çè÷íîþ îñîáîþ çà 525 600 (ï’ÿòñîò äâàäöÿòü ï’ÿòü òèñÿ÷
ø³ñòñîò) ãðèâåíü 00 êîï³éîê, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ — 87 600 (â³ñ³ìäåñÿò ñ³ì òèñÿ÷ ø³ñòñîò) ãðèâåíü 00 êîï³éîê;

- íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ (öîêîëü) ïëîùåþ 48,5 êâ. ì íà âóë. Ôðàíêà ²âàíà, 27/31, ë³ò. “À” ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷íîþ îñîáîþ çà 289 320 (äâ³ñò³ â³ñ³ìäåñÿò äåâ’ÿòü òèñÿ÷
òðèñòà äâàäöÿòü) ãðèâåíü 00 êîï³éîê, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ — 48 220 (ñîðîê â³ñ³ì òèñÿ÷ äâ³ñò³ äâàäöÿòü) ãðèâåíü 00 êîï³éîê;

- íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 15,4 êâ. ì íà âóë. Ôðàíêà ²âàíà, 27/31, ë³ò.“À” ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷íîþ îñîáîþ çà 124 629 (ñòî äâàäöÿòü ÷îòèðè òèñÿ÷³ ø³ñòñîò äâàäöÿòü
äåâ’ÿòü) ãðèâåíü 60 êîï³éîê, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ — 20 771 (äâàäöÿòü òèñÿ÷ ñ³ìñîò ñ³ìäåñÿò îäíà) ãðèâíÿ 60 êîï³éîê;

- íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 40,5 êâ. ì íà âóë. Ãîí÷àðà Îëåñÿ, 15/3, ë³ò. “À” ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷íîþ îñîáîþ çà 444 720 (÷îòèðèñòà ñîðîê ÷îòèðè òèñÿ÷³ ñ³ìñîò
äâàäöÿòü) ãðèâåíü 00 êîï³éîê, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ — 74 120 (ñ³ìäåñÿò ÷îòèðè òèñÿ÷³ ñòî äâàäöÿòü) ãðèâåíü 00 êîï³éîê;

- íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 59,6 êâ. ì íà âóë. Ãîí÷àðà Îëåñÿ, 60, ë³ò.“Â” ïðèâàòèçîâàíî ô³çè÷íîþ îñîáîþ çà 523 824 (ï’ÿòñîò äâàäöÿòü òðè òèñÿ÷³ â³ñ³ìñîò äâàäöÿòü
÷îòèðè) ãðèâí³ 00 êîï³éîê, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ — 87 304 (â³ñ³ìäåñÿò ñ³ì òèñÿ÷ òðèñòà ÷îòèðè) ãðèâí³ 00 êîï³éîê;

- íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 10,3 êâ. ì íà âóë. Ñòóñà Âàñèëÿ, 25, ë³ò.“À” ïðèâàòèçîâàíî ô³çè÷íîþ îñîáîþ çà 150 000 (ñòî ï’ÿòäåñÿò òèñÿ÷) ãðèâåíü 00 êîï³éîê, â òîìó
÷èñë³ ÏÄÂ -25 000 (äâàäöÿòü ï’ÿòü òèñÿ÷) ãðèâåíü 00 êîï³éîê;

- ÷àñòêà ó ðîçì³ð³ 31% (òðèäöÿòü îäèí â³äñîòîê) ñòàòóòíîãî êàï³òàëó Óêðà¿íñüêî-ðîñ³éñüêî-óãîðñüêî-í³ìåöüêîãî ñï³ëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “²íòðåì”, ÿêå çíàõîäèòüñÿ
çà àäðåñîþ: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Àêàäåì³êà Ùóñºâà, 10 ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷íîþ îñîáîþ çà 1 763 000 (îäèí ì³ëüéîí ñ³ìñîò ø³ñòäåñÿò òðè òèñÿ÷³) ãðèâåíü áåç
âêëþ÷åííÿ ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü;

øëÿõîì ïðîäàæó íà àóêö³îí³:

- íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ (ï³äâàë) ïëîùåþ 20,5 êâ. ì íà âóë. Êóäð³ ²âàíà, 10, ë³ò. “À” ïðèâàòèçîâàíî ô³çè÷íîþ îñîáîþ çà 100 320 (ñòî òèñÿ÷ òðèñòà äâàäöÿòü) ãðèâåíü 00
êîï³éîê, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ — 16 720 (ø³ñòíàäöÿòü òèñÿ÷ ñ³ìñîò äâàäöÿòü) ãðèâåíü 00 êîï³éîê;

- íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ (ï³äâàë) ïëîùåþ 28,0 êâ. ì íà âóë. Êóäð³ ²âàíà, 10, ë³ò. “À” ïðèâàòèçîâàíî ô³çè÷íîþ îñîáîþ çà 137 040 (ñòî òðèäöÿòü ñ³ì òèñÿ÷ ñîðîê) ãðèâåíü
00 êîï³éîê, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ — 22 840 (äâàäöÿòü äâ³ òèñÿ÷³ â³ñ³ìñîò ñîðîê) ãðèâåíü 00 êîï³éîê;

- íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 39,8 êâ. ì íà âóë. Ìàçåïè ²âàíà, 3, ë³ò.“À” ïðèâàòèçîâàíî ô³çè÷íîþ îñîáîþ çà 258 000 (äâ³ñò³ ï’ÿòäåñÿò â³ñ³ì òèñÿ÷) ãðèâåíü 00 êîï³éîê,
â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ — 43 000 (ñîðîê òðè òèñÿ÷³) ãðèâåíü 00 êîï³éîê;

- íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ (â òîìó ÷èñë³ öîêîëü) ïëîùåþ 296,6 êâ. ì íà âóë. Ïóøê³íñüê³é, 24, ë³ò. “À” ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷íîþ îñîáîþ çà 2 114 196 (äâà ì³ëüéîíè ñòî
÷îòèðíàäöÿòü òèñÿ÷ ñòî äåâ’ÿíîñòî ø³ñòü) ãðèâåíü 57 êîï³éîê, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ — 352 366 (òðèñòà ï’ÿòäåñÿò äâ³ òèñÿ÷³ òðèñòà ø³ñòäåñÿò ø³ñòü) ãðèâåíü 09 êîï³éîê;

- íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ (öîêîëü) ïëîùåþ 18,7 êâ. ì íà âóë. Õðåùàòèê, 29/1, ë³ò. “À” ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷íîþ îñîáîþ çà 305 065 (òðèñòà ï’ÿòü òèñÿ÷ ø³ñòäåñÿò ï’ÿòü)
ãðèâåíü 20 êîï³éîê, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ — 50 844 (ï’ÿòäåñÿò òèñÿ÷ â³ñ³ìñîò ñîðîê ÷îòèðè) ãðèâí³ 20 êîï³éîê;

- íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 38,6 êâ. ì íà âóë. Êîñòÿíòèí³âñüê³é, 20/14, ë³ò. “À” ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷íîþ îñîáîþ çà 540 251 (ï’ÿòñîò ñîðîê òèñÿ÷ äâ³ñò³ ï’ÿòäåñÿò
îäíà) ãðèâíÿ 00 êîï³éîê, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ — 90 041 (äåâ’ÿíîñòî òèñÿ÷ ñîðîê îäíà) ãðèâíÿ 83 êîï³éêè;

- íåæèòëîâ³ áóä³âë³ çàãàëüíîãî ïëîùåþ 448,2 êâ.ì íà âóë. Ïðèð³÷í³é, 2, ë³ò.“À”,“Á”,“Â”,“Ã”,“Ä” ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷íîþ îñîáîþ çà 1 454 640 (îäèí ì³ëüéîí ÷îòèðèñòà
ï’ÿòäåñÿò ÷îòèðè òèñÿ÷³ ø³ñòñîò ñîðîê) ãðèâåíü 00 êîï³éîê, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ — 242 440 (äâ³ñò³ ñîðîê äâ³ òèñÿ÷³ ÷îòèðèñòà ñîðîê) ãðèâåíü 00 êîï³éîê;

- íåæèëèé áóäèíîê çàãàëüíîþ ïëîùåþ 2 123,2 êâ.ì íà âóë. Ìàçåïè ²âàíà, 6, ë³ò.“À,À²”, ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷íîþ îñîáîþ çà 24 239 160 (äâàäöÿòü ÷îòèðè ì³ëüéîíè äâ³ñò³
òðèäöÿòü äåâ’ÿòü òèñÿ÷ ñòî ø³ñòäåñÿò) ãðèâåíü 00 êîï³éîê, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ — 4 039 860 (÷îòèðè ì³ëüéîíè òðèäöÿòü äåâ’ÿòü òèñÿ÷ â³ñ³ìñîò ø³ñòäåñÿò) ãðèâåíü 00 êîï³éîê;

- íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 81,2 êâ. ì íà âóë. Âàñèëüê³âñüê³é, 55, ë³ò. “À” ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷íîþ îñîáîþ çà 876 612 (â³ñ³ìñîò ñ³ìäåñÿò ø³ñòü òèñÿ÷ ø³ñòñîò
äâàíàäöÿòü) ãðèâåíü 00 êîï³éîê, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ — 146 102 (ñòî ñîðîê ø³ñòü òèñÿ÷ ñòî äâ³) ãðèâí³ 00 êîï³éîê;

- íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 143,6 êâ. ì íà âóë. Ëàãåðí³é, 46/48, ë³ò. “À” ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷íîþ îñîáîþ çà 1 550 736 (îäèí ì³ëüéîí ï’ÿòñîò ï’ÿòäåñÿò òèñÿ÷
ñ³ìñîò òðèäöÿòü ø³ñòü) ãðèâåíü 00 êîï³éîê, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ — 258 456 (äâ³ñò³ ï’ÿòäåñÿò â³ñ³ì òèñÿ÷ ÷îòèðèñòà ï’ÿòäåñÿò ø³ñòü) ãðèâåíü 00 êîï³éîê;

- íåæèòëîâèé áóäèíîê çàãàëüíîþ ïëîùåþ 32,8 êâ.ì íà âóë. Ë. Ãàâðî, 17, ë³ò.“Á”, ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷íîþ îñîáîþ çà 349 440 (òðèñòà ñîðîê äåâ’ÿòü òèñÿ÷ ÷îòèðèñòà
ñîðîê) ãðèâåíü 00 êîï³éîê, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ — 58 240 (ï’ÿòäåñÿò â³ñ³ì òèñÿ÷ äâ³ñò³ ñîðîê) ãðèâåíü 00 êîï³éîê;

- íåæèëèé áóäèíîê çàãàëüíîþ ïëîùåþ 29,5 êâ.ì íà âóë. Êèáàëü÷è÷à Ìèêîëè, 19-â, ë³ò.“Â”, ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷íîþ îñîáîþ çà 276 768 (äâ³ñò³ ñ³ìäåñÿò ø³ñòü òèñÿ÷
ñ³ìñîò ø³ñòäåñÿò â³ñ³ì) ãðèâåíü 00 êîï³éîê, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ — 46 128 (ñîðîê ø³ñòü òèñÿ÷ ñòî äâàäöÿòü â³ñ³ì) ãðèâåíü 00 êîï³éîê;

- íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 16,3 êâ. ì íà âóë. Ìàë³é Æèòîìèðñüê³é, 10, ë³ò. “À” ïðèâàòèçîâàíî ô³çè÷íîþ îñîáîþ çà 456 000 (÷îòèðèñòà ï’ÿòäåñÿò ø³ñòü òèñÿ÷)
ãðèâåíü 00 êîï³éîê, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ — 76 000 (ñ³ìäåñÿò ø³ñòü òèñÿ÷) ãðèâåíü 00 êîï³éîê;

- íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ (â òîìó ÷èñë³ öîêîëü) ïëîùåþ 116,8 êâ. ì ïî ïðîñï. Ëåñÿ Êóðáàñà, 19, ë³ò. “À” ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷íîþ îñîáîþ çà 1 254 000 (îäèí ì³ëüéîí
äâ³ñò³ ï’ÿòäåñÿò ÷îòèðè òèñÿ÷³) ãðèâåíü 00 êîï³éîê, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ — 209 000 (äâ³ñò³ äåâ’ÿòü òèñÿ÷) ãðèâåíü 00 êîï³éîê;

- íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 487,9 êâ. ì íà âóë. Áóäèùàíñüê³é, 7, ë³ò.“À” ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷íîþ îñîáîþ çà 4 688 244 (÷îòèðè ì³ëüéîíè ø³ñòñîò â³ñ³ìäåñÿò â³ñ³ì
òèñÿ÷ äâ³ñò³ ñîðîê ÷îòèðè) ãðèâí³ 00 êîï³éîê, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ — 781 374 (ñ³ìñîò â³ñ³ìäåñÿò îäíà òèñÿ÷à òðèñòà ñ³ìäåñÿò ÷îòèðè) ãðèâí³ 00 êîï³éîê.

Ä³þ÷èé
Òàðèô, ùî ââåäåòüñÿ â ä³þ ï³ñ-
ëÿ ïîãîäæåííÿ Äåïàðòàìåíòîì
åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é (ÊÌÄÀ)

Òàðèô 1 ì2 íà óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïî-
ðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, ãðí 2,03 3,97

Òàðèô 1 ì2 íà óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³
ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é
äëÿ ïåðøîãî ïîâåðõó, ãðí

1,60 3,30

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð
ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïî âóë. ×îðíîâ³ëà, 37-À ² òà II ïîâåðõ
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 144, 30 êâ.ì. Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ ïðîâåäåííÿ çàíÿòü êóðñ³â
ï³äãîòîâêè ä³òåé äî øêîëè (çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³
³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà
áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè). Òåðì³í îðåíäè
2 ðîêè 364 äí³. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè 2500930,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà 1253,07 ãðí
áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ —Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó—10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 24, êàá. 512
àáî êàá. 107.

Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 288-08-96, 288-08-75.

Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÍÎÂÎÁÓÄÎÂÀ” (êîä ªÄÐÏÎÓ 32917247,

äàë³ — Òîâàðèñòâî) ïîâ³äîìëÿº, ùî â³äïîâ³äíî äî ÇÓ “Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ çàêîí³â

Óêðà¿íè ùîäî óäîñêîíàëåííÿ ðîçðàõóíê³â çà åíåðãîíîñ³¿” ¹ 1198-V²² â³ä 10.04.2014 ð.

âèêîíàâöåì ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ,

ÿê³ îáñëóãîâóþòüñÿ Òîâàðèñòâîì (îêð³ì òèõ, ùî îáëàäíàí³ ãàçîâèìè êîòåëüíÿìè) ç 01 áåðåçíÿ

2015 ðîêó º ÏÀÒ “ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ”.

Äîãîâîðè ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ, ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿

âîäè ³ âîäîâ³äâåäåííÿ òà äîãîâîðè íà íàäàííÿ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã òà ïîñëóã ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â

³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, ÿê³ óêëàäåíî ì³æ Òîâàðèñòâîì òà ñïîæèâà÷àìè äî

01 áåðåçíÿ 2015 ðîêó, â ÷àñòèí³ íàäàííÿ ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà ïîñòà÷àííÿ

ãàðÿ÷î¿ âîäè, ââàæàþòüñÿ òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü ç 01 áåðåçíÿ 2015 ðîêó.

Àäì³í³ñòðàö³ÿ ÒÎÂ “ÍÎÂÎÁÓÄÎÂÀ”

Äí³ïðîâñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº â³äïîâ³äà÷à Ãîð³ííó Íàòàë³þ Âîëîäèìèð³âíó
(âóë. Êóðíàòîâñüêîãî, 6-Á, êâ. 41, ì. Êè¿â), çà ïîçîâîì Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà
“ÓêðÑèááàíê”äî Ãîð³ííî¿ (Ïàøíþê) Íàòàë³¿ Âîëîäèìèð³âíè ïðî ñòÿãíåííÿ ñóìè çàáîðãîâàíîñò³.

Ñóäîâå çàñ³äàííÿ â³äáóäåòüñÿ 23.04.2015 ðîêó î 09.00 â ïðèì³ùåíí³ Äí³ïðîâñüêîãî
ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñåðã³ºíêà, 3, êàá. ¹ 7.

Ó ðàç³ íåÿâêè â ñóäîâå çàñ³äàííÿ ñïðàâà, çã³äíî ç âèìîãàìè ÖÏÊ Óêðà¿íè, áóäå ðîçãëÿíóòà
çà â³äñóòíîñò³ â³äïîâ³äà÷à.

Ïðè ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ ïðî âèêëèê äî ñóäó â³äïîâ³äà÷ ââàæàºòüñÿ ïîâ³äîìëåíèì ïðî
÷àñ ³ ì³ñöå ðîçãëÿäó ñïðàâè.

Ñóääÿ Ë.Î. Àíòèïîâà

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè,ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.Îðåíäîäàâåöü—Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Äèðåêö³ÿ ç óïðàâë³ííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó”
Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà 1. ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî Âîëîäèìèðà, ¹ 10, 2 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà, êâ.ì —
37,31, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó òà
ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (êóðñè ³íîçåìíèõ ìîâ), ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç
ÏÄÂ) çà 1 êâ. ì — 34,43 ãðí, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 1284,50 ãðí, òåðì³í îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³.
Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ïðèì³ùåííÿ,
ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü â³äïîâ³äí³ á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè, çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22.09.2011 ¹34/6250,
ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç (ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ
ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà
àäðåñîþ: 02660, ì. Êè¿â, ïð. Ìàÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ,
êàá. 222. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

¹
ï/ï

Àäðåñà îá’ºêòà
Ñóá’ºêò îö³íî÷íî¿ 

ä³ÿëüíîñò³ —
ïåðåìîæåöü êîíêóðñó

1. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 39,3 êâ.ì — ì. Êè¿â, âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 66/2, ë³ò. TOB "ÁÞÐÎ ÎÖ²ÍÎÊ"

2. Íåæèëèé áóäèíîê ïëîùåþ 768,3 êâ.ì — ì. Êè¿â, âóë. Ðóäíºâà, 11à, ë³ò. "À" Çíÿòî ç êîíêóðñó

3. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 185,1 êâ.ì — ì. Êè¿â, âóë. Ìèõàéëà Äîíöÿ, 25/89, ë³ò. "À" Çíÿòî ç êîíêóðñó

4. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 641,0 êâ.ì — ì. Êè¿â, âóë. Ãîãîë³âñüêà, 39, ë³ò. "À" TOB "Åêñïåðòíî-êîíñàëòèíãîâèé ñîþç"

5. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 23,8 êâ.ì — ì. Êè¿â, âóë. ßëèíêîâà, 58/60, ë³ò. "À" TOB "Ðîñàâà-Ñåðâ³ñ"

6. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 31,8 êâ.ì — ì. Êè¿â, âóë. ªðåâàíñüêà, 19, ë³ò. "À" ÔÎÏ ×óáåíêî Ä.Â.

7. Íåæèëà áóä³âëÿ ïëîùåþ 19,7 êâ.ì — ì. Êè¿â, âóë. Çàëêè Ìàòå, 2/12à, ë³ò. "À" TOB "Ñàìñîí"

8. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 26,4 êâ.ì — ì. Êè¿â, âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà, 53, ë³ò. "À" TOB "Åêñïåðòíî-êîíñàëòèíãîâèé ñîþç"

9. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 20,1 êâ.ì -ì. Êè¿â, âóë. Ñì³ëÿíñüêà, 8, ë³ò. "À" TOB "Òîðãîâèé Ä³ì "Ð³åëòåð-Óêðà¿íà"

10. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 56,5 êâ.ì — ì. Êè¿â, âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî, 67, ë³ò. "À" ÔÎÏ Ëüîä³í Þ.Ï.

11. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 45,4 êâ.ì — ì. Êè¿â, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 94, ë³ò. "À"
Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà 
"Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè"

12. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 65,0 êâ.ì — ì. Êè¿â, ïë. Ãåðî¿â Áðåñòó, 1 ÔÎÏ Ëüîä³í Þ.Ï.

13. Íåæèëà áóä³âëÿ ïëîùåþ 195,0 êâ.ì — ì. Êè¿â, âóë. Çàë³çíè÷íå øîñå, 41, ë³ò. "Æ" TOB "ªÂÐÎË²ÇÈÍÃ"

14. Íåæèëà áóä³âëÿ ïëîùåþ 40,7 êâ.ì — ì. Êè¿â, âóë. Ùóñºâà Àêàäåì³êà, 23/9, ë³ò. "Á" ÏÏ "Þðåîë"

15. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 27,1 êâ.ì — ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 15/4, ë³ò. "À" ÏÏ "Ïðîôåñ³éíà àíàë³òèêà íåðóõîìîñò³"

16. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 77,0 êâ.ì — ì. Êè¿â, âóë. Òåë³ãè Îëåíè, 11 ÔÎÏ Ãèðà Ì.Ñ.

17. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 35,2 êâ.ì — ì. Êè¿â, âóë. ²íñòèòóòñüêà, 19á, ë³ò. "À" TOB "Ñàìñîí"

18. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 1003,8 êâ.ì — ì. Êè¿â, âóë. Øîëîì-Àëåéõåìà, 10À, ë³ò. "À" ÔÎÏ Ãèðà Ì.Ñ.

19. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 113,9 êâ.ì — ì. Êè¿â, âóë. Ñèìîíà Ïåòëþðè, 23/126, ë³ò. "À, À'" TOB "Êîíñàëòèíãîâå ï³äïðèºìñòâî "Îð³ÿíà"

20. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 51,1 êâ.ì — ì. Êè¿â, âóë. Áîãàòèðñüêà, 8À TOB "Òîðãîâèé Ä³ì "Ð³åëòåð-Óêðà¿íà"

21.

Ìàéíîâèé êîìïëåêñ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 5969,30 êâ.ì -ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìîñêîâñüêèé, 26à: àä-
ì³íáóä³âëÿ, áîéëåðíà (âáóäîâàíà) (ë³òåðà À) ïëîùåþ 841,70 êâ.ì, ðåìîíòíà ìàéñòåðíÿ, áó-
ä³âëÿ êîâàëüñüêî-ïðåñîâàíîãî öåõó (ë³òåðà Á) ïëîùåþ 2802,40 êâ.ì, ñêëàä (ë³òåðè Â,Ä) ïëî-
ùåþ 831,30 êâ.ì, ìèéêà òà î÷èñí³ ñïîðóäè (ë³òåðà Ã) ïëîùåþ 750,80 êâ.ì, áëîê-ïîñò ç äíè-
ùåì êîíòðîëüíî-ïåðåïóñêíîãî ïóíêòó (ë³òåðà Æ) ïëîùåþ 181,40 êâ.ì, áîêñ äëÿ ñòîÿíêè àâ-
òîìàøèí (ë³òåðè 3, È) ïëîùåþ 179,70 êâ.ì, ñêëàä òîâàð³â (ë³òåðè Å. Ë.) ïëîùåþ 382,00 êâ.ì.

TOB "ªÂÐÎË²ÇÈÍÃ"

22.
Íåæèë³ áóäèíêè — ì. Êè¿â, âóë. Ñèðåöüêà, 25, ë³ò. "Å" ïëîùåþ 948,6 êâ.ì; âóë. Ñèðåöüêà,
25, ë³ò. "Æ" ïëîùåþ 52,4 êâ.ì

ÔÎÏ Êîëîì³ºöü Ë.Â.

23.

Íåðóõîìå ìàéíî: íåæèëèé áóäèíîê ïëîùåþ 119,5 êâ.ì —ì.Êè¿â,âóë.Êóäðÿâñüêà,23,ë³ò. "1Ì";
íåæèëèé áóäèíîê ïëîùåþ 257,5 êâ.ì — ì. Êè¿â, âóë. Êóäðÿâñüêà, 23, ë³ò. "1Æ"; íàâ³ñ ïëîùåþ
198,0 êâ.ì — ì. Êè¿â, âóë. Êóäðÿâñüêà, 23, ë³ò."1Ð"; íàâ³ñ ïëîùåþ 23,8 êâ.ì — ì. Êè¿â, âóë. Êóä-
ðÿâñüêà, 23, ë³ò. "1Í"; íàâ³ñ ïëîùåþ 27,8 êâ.ì — ì. Êè¿â, âóë. Êóäðÿâñüêà, 23, ë³ò. "1Ï".

TOB "Êîíñàëòèíãîâèé öåíòð "ÌÀÐÊÎÍ"

24.
×àñòêà ó ðîçì³ð³ 40,0 % ñòàòóòíîãî êàï³òàëó Ñï³ëüíîãî óêðà¿íñüêî-áåëüã³éñüêî-í³ìåöüêî-
ãî ï³äïðèºìñòâà "ÌÐ²ß ÄÀÂ² ÄÀÍ", ùî íàëåæèòü òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³ ì. Êèºâà.

Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³
ðåñóðñè"

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿.
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2.�До�заяви�на�одержання�до��мента�дозвільно�о�хара�тер��додаються:

ори�інал�технічної�до��ментації�із�земле�строю�щодо�поділ��та/або�об’єднання�земельних�ді-

ляно�;

висново��Департамент��земельних�рес�рсів�щодо�можливості�надання�під�заб�дов��та�для

інших�потреб�земельної�ділян�и,�одержаний�відповідно�до�статті�18�розділ��6�цьо�о�Поряд��;

витя��з�Державно�о�земельно�о��адастр��про�земельн��ділян���(земельні�ділян�и);

довіреність�або�засвідчена�в��становленом��за�онодавством�поряд���її��опія,�на�підставі�я�ої

інтереси�заці�авленої�особи�представляє��повноважена�нею�особа�(��разі�я�що�заява�подаєть-

ся�представни�ом).

3.�У�разі�невідповідності�заяви�та�с�лад��доданих�до�неї�до��ментів�вимо�ам�цьо�о�Поряд��

заява�не�приймається.

4.�Державний�адміністратор�дозвільно�о�центр����день�реєстрації�заяви�на�одержання�до��-

мента�дозвільно�о�хара�тер��або�протя�ом�наст�пно�о�робочо�о�дня�передає�заяв��з�додани-

ми�до�неї�до��ментами�до�приймальні�Київради�з�земельних�питань.

5.�Приймальня�Київради�з�земельних�питань���день�надходження�заяви�на�одержання�до��-

мента�дозвільно�о�хара�тер��або�протя�ом�наст�пно�о�робочо�о�дня�надсилає�її�разом�з�дода-

ними�до�неї�до��ментами�до�Департамент��земельних�рес�рсів�для�роз�ляд��та�під�отов�и�про-

е�т��рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�про�надання�(передач�)����орист�вання�(��власність)�зе-

мельних�діляно�,�сформованих���рез�льтаті�поділ��чи�об’єднання�раніше�сформованих�земель-

них�діляно�,�або�про�відмов��в�наданні�(передачі)�земельної�ділян�и�в��орист�вання�(��влас-

ність)���разі�невідповідності�технічної�до��ментації�вимо�ам�за�онодавства�та�прийнятим�відпо-

відно�до�них�нормативно-правовим�а�там.

6.�У�разі�надходження�до�Департамент��земельних�рес�рсів�заяви�на�одержання�до��мента

дозвільно�о�хара�тер��з�технічною�до��ментацією�із�земле�строю�щодо�поділ��чи�об’єднання

земельних�діляно�,�я�а�не�відповідає�вимо�ам�цьо�о�Поряд���(не�відповідає�вимо�ам�до�с�ла-

д��технічної�до��ментації;�відомості�про�технічн��до��ментацію�не�внесені�до�місь�о�о�земель-

но�о��адастр�;�до��ментація�не�містить�відомостей�і�до��ментів�щодо�правово�о�стат�с��нер�-

хомо�о�майна�(б�дівель,�спор�д),�розташовано�о�на�земельній�ділянці,�я�і�підтвердж�ють�ре-

чове�право�заці�авленої�особи�на�та�е�майно;�відс�тність�інших�до��ментів�чи�відомостей,�я�і

мають�б�ти�с�ладовою�технічної�до��ментації),�та�а�заява�разом�з�технічною�до��ментацією�із

земле�строю�щодо�поділ��чи�об’єднання�земельних�діляно��та�доданими�до�неї�до��ментами

повертається�Департаментом�земельних�рес�рсів�через�державно�о�адміністратора�дозвіль-

но�о�центр��заці�авленій�особі�на�доопрацювання.

7.�У�рішенні�про�надання�(передач�)�земельних�діляно��зазначаються��адастровий�номер�зе-

мельних�діляно�,�сформованих�в�рез�льтаті�поділ��чи�об’єднання�раніше�сформованих�земель-

них�діляно�,�та�їх�розмір�(площа),�а�та�ож�реєстраційний�номер�і�дата�надходження�заяви�на�ви-

дач��до��мента�дозвільно�о�хара�тер��та�номер��адастрової�справи.

8.�Рішення�про�надання�(передач�)�в��орист�вання�(��власність)�земельних�діляно�,�сформо-

ваних���рез�льтаті�поділ��чи�об’єднання�раніше�сформованих�земельних�діляно�,�або�про�від-

мов��в�наданні�(передачі)�та�их�земельних�діляно��приймається�Київсь�ою�місь�ою�радою�в

поряд��,�встановленом��Ре�ламентом�Київсь�ої�місь�ої�ради�з��рах�ванням�особливостей,�вста-

новлених�цим�Поряд�ом,�та���стро�и,�встановлені�за�онодавством.

С�б’є�том�подання�прое�т��рішення�вист�пає�Департамент�земельних�рес�рсів,�а�прое�т�рі-

шення���цьом��разі�підпис�ється�дире�тором�та��ерівни�ом�юридичної�сл�жби�цьо�о�департа-

мент��та�подається�на�роз�ляд�Київсь�ої�місь�ої�ради�в�поряд��,�встановленом��Ре�ламентом

Київсь�ої�місь�ої�ради.

9.�Рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�про�надання�(передач�)�земле�орист�вач�����орист�вання

(��власність)�земельних�діляно�,�сформованих���рез�льтаті�поділ��чи�об’єднання�раніше�сфор-

мованих�земельних�діляно�,�або�про�відмов����наданні�(передачі)�та�их�земельних�діляно���

�орист�вання�(��власність)�передається�се�ретаріатом�Київсь�ої�місь�ої�ради�державном��ад-

міністратор��дозвільно�о�центр��для�видачі�заці�авленій�особі�або��повноваженом��нею�пред-

ставни��,�а�засвідчена��опія�та�о�о�рішення�надсилається�із�с�провідним�листом�територіаль-

ном��ор�ан����м.�Києві�центрально�о�ор�ан��ви�онавчої�влади,�що�реаліз�є�державн��політи��

��сфері�земельних�відносин,�для�внесення�відповідних�відомостей�до�Державно�о�земельно�о

�адастр�,��опія�рішення�про�надання�(передач�)�земельних�діляно��надсилається�та�ож�до�Де-

партамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри.

10.�Копія�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�про�надання�(передач�)�земле�орист�вач�����орис-

т�вання�(��власність)�земельних�діляно�,�сформованих�в�рез�льтаті�поділ��чи�об’єднання�рані-

ше�сформованих�земельних�діляно�,�або�про�відмов����передачі�(наданні)�та�их�земельних�ді-

ляно�����орист�вання�(��власність)�разом�з�відповідною��адастровою�справою�передається�до

Департамент��земельних�рес�рсів.

Розділ�7.�Передача�ромадянам�безоплатно���власність�або�в�оренд��земельних�ді-

ляно��для�б�дівництва�та�обсл�ов�вання�житлових�б�дин�ів,�осподарсь�их�б�дівель

і�спор�д�(присадибні�ділян�и),�ведення�садівництва,�індивід�альноо�дачноо�та�а-

ражноо�б�дівництва

Стаття�20.�Порядо��отримання�дозвол��на�розроблення�до��ментації�із�земле�строю

��випад�ах�передачі�ромадянам�безоплатно���власність�або�в�оренд��земельних�ді-

ляно��за�прое�тами�земле�строю�щодо�відведення�земельних�діляно��для�б�дівниц-

тва�та�обсл�ов�вання�житлових�б�дин�ів,�осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�(приса-

дибні�ділян�и),�ведення�садівництва,�індивід�альноо�дачноо�та�аражноо�б�дівниц-

тва

1.�Дозволом�Київсь�ої�місь�ої�ради�на�розроблення�до��ментації�із�земле�строю���випад�ах

передачі��ромадянам�безоплатно���власність�або�в�оренд��земельних�діляно��на�підставі�про-

е�тів�земле�строю�щодо�відведення�земельних�діляно��для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жит-

лових�б�дин�ів,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�(присадибні�ділян�и),�ведення�садівництва,

індивід�ально�о�дачно�о�та��аражно�о�б�дівництва�є�рішення�постійної��омісії�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та�земле�орист�вання,�я�е�оформлюється�прото-

�олом�засідання�цієї��омісії�відповідно�до�Положення�про�постійні��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди,�затверджено�о�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради.

2.�Громадяни,�заці�авлені�в�одержанні�земельної�ділян�и���межах�м.�Києва�для�б�дівництва

та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�(присадибна�ділян�а),

індивід�ально�о��аражно�о�та�дачно�о�б�дівництва�чи�ведення�садівництва,�подають�безпосе-

редньо�до�Київсь�ої�місь�ої�ради��лопотання�про�передач��земельної�ділян�и���власність,�а��

разі�намір��одержати�земельн��ділян���для�зазначених�цілей�в�оренд� —��лопотання�в�довіль-

ній�формі�про�надання�дозвол��на�розроблення�до��ментації�із�земле�строю.

У��лопотанні�про�передач��земельної�ділян�и���власність,�а���разі�намір��одержати�земельн�

ділян���в�оренд� —����лопотанні�про�надання�дозвол��на�розроблення�прое�т��земле�строю

щодо�відведення�земельної�ділян�и�зазначаються�цільове�призначення�ділян�и,�орієнтовний

розмір�і�місце�розташ�вання�земельної�ділян�и�(далі —��лопотання).�У��лопотанні�відповідно

до�За�он��У�раїни�«Про�захист�персональних�даних»�та�ож�зазначається�в�довільній�формі�з�о-

да��ромадянина�на�оброб���в�ПК�«Кадастр»�йо�о�персональних�даних,�зазначених����лопотан-

ні�та�доданих�до�ньо�о�до��ментах.

3.�До��лопотання�додаються:

�рафічні�матеріали�в�масштабі�не�менше�1:2000,�на�я�их�зазначено�бажане�місце�розташ�-

вання�та�розмір�земельної�ділян�и,�а�саме:�витя��з�місь�о�о�земельно�о��адастр��та�витя��з�міс-

тоб�дівно�о��адастр�;

нотаріально�посвідчена�письмова�з�ода�земле�орист�вача�на�вил�чення�земельної�ділян�и

чи�її�частини�при�форм�ванні�нової�земельної�ділян�и�(��разі�необхідності�вил�чення�земельної

ділян�и)�або�припинення�права��орист�вання�земельною�ділян�ою�чи�її�частиною�при�форм�-

ванні�нової�земельної�ділян�и�(��разі�добровільної�відмови�від�права��орист�вання�земельною

ділян�ою)�із�зазначенням�розмірів�передбаченої�для�вил�чення�(припинення�права��орист�ван-

ня)�земельної�ділян�и�та��мов�її�вил�чення —���разі�наявності�право�становчих�до��ментів�на

земельн��ділян��,�оформлених�та�виданих�відповідно�до�чинно�о�на�час�їх�оформлення�та�ви-

дачі�за�онодавства,�а�та�ож�до��менти,�що�посвідч�ють�правонаст�пництво�земле�орист�вача

(я�що�та�е�б�ло),�або���разі�ненадання�чи�відмови���наданні�та�ої�з�оди —�рішення�с�д��про�ви-

рішення�цьо�о�питання.�У�разі�подання��лопотання�про�надання�дозвол��на�розроблення�до��-

ментації�із�земле�строю�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�існ�ючо�о�індивід�ально�о��аража,

житлово�о�або�дачно�о�б�дин���та��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д,�відповідно�до�статті�120�Зе-

мельно�о��оде�с��У�раїни,�за�рах�но��земельної�ділян�и�або�частини�земельної�ділян�и,�я�а�б�-

ла�відведена��повноваженим�ор�аном�до�15.03.1991�(до�введення�в�дію�Земельно�о��оде�с�

У�раїнсь�ої�РСР)�та�на�я���на�момент�подання��лопотання�до��мент,�що�посвідч�є�право��о-

рист�вання,�не�оформлений�та�не�зареєстрований,�нотаріально�посвідчена�з�ода�не�вима�ає-

ться.�У�разі�подання��лопотання�про�надання�дозвол��на�розроблення�до��ментації�із�земле�ст-

рою�особою,�я�а�наб�ла�право�власності�на�індивід�альний��араж,�житловий�або�дачний�б�ди-

но��та��осподарсь�і�б�дівлі�і�спор�ди,�на�та�ій�земельній�ділянці,�відповідно�до�статті�120�Зе-

мельно�о��оде�с��У�раїни,�нотаріально�посвідчена�письмова�з�ода�земле�орист�вача�на�вил�-

чення�земельної�ділян�и�чи�її�частини,�необхідної�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�наб�то�о

��власність�індивід�ально�о��аража,�житлово�о�або�дачно�о�б�дин���та��осподарсь�их�б�дівель

і�спор�д,�не�вима�ається.�У�цьом��разі�право�постійно�о��орист�вання�земельною�ділян�ою�по-

передньо�о�земле�орист�вача�або�до�овір�оренди�земельної�ділян�и�припиняються�рішенням

Київсь�ої�місь�ої�ради�відповідно�до�статті�141�Земельно�о��оде�с��У�раїни�та�статті�31�За�о-

н��У�раїни�«Про�оренд��землі»���зв’яз���із�наб�ттям�заці�авленою�особою�права�власності�на

індивід�альний��араж,�житловий�або�дачний�б�дино��та��осподарсь�і�б�дівлі�і�спор�ди,�я�і�роз-

ташовані�на�земельній�ділянці;

нотаріально�посвідчені��опії�до��ментів�щодо�правово�о�стат�с��об’є�тів�нер�хомо�о�майна

(�аража,�житлово�о�або�дачно�о�б�дин���та�інших�б�дівель,�спор�д)�та��опія�матеріалів�техніч-

ної�інвентаризації�та�их�об’є�тів�нер�хомо�о�майна,�я�що�та�і�розташовані�на�земельній�ділян-

ці;

�опія�паспорта��ромадянина;

�опія�реєстраційно�о�номера�облі�ової��арт�и�платни�а�подат���(�рім��ромадян�У�раїни,�я�і

через�свої�релі�ійні�або�інші�пере�онання�відмовилися�від�прийняття�реєстраційно�о�номера

облі�ової��арт�и�платни�а�подат���(ідентифі�аційно�о�номера),�офіційно�повідомили�про�це�від-

повідні�ор�ани�державної�влади�та�мають�відміт���в�паспорті��ромадянина�У�раїни);

довіреність�або�засвідчена�в��становленом��поряд���її��опія,�на�підставі�я�ої�інтереси�заяв-

ни�а�(�ромадянина)�представляє��повноважена�ним�особа�(��разі�я�що��лопотання�подається

представни�ом).

3.1.�До�з�оди�земле�орист�вача�на�вил�чення�чи�припинення�права��орист�вання�земель-

ною�ділян�ою�додаються:

а)���разі�вини�нення�права��орист�вання�земельною�ділян�ою�до�01.01.2013 —��опія�до��мен-

та,�що�посвідч�є�право��орист�вання�земельною�ділян�ою,�та�витя��з�Державно�о�земельно�о

�адастр��про�земельн��ділян��;

б)���разі�вини�нення�права��орист�вання�земельною�ділян�ою�після�01.01.2013 —��опії�до��-

ментів,�що�посвідч�ють�оформлення�та�реєстрацію�права��орист�вання�земельною�ділян�ою,

витя��з�Державно�о�земельно�о��адастр��про�земельн��ділян��,�витя��з�Державно�о�реєстр�

речових�прав�на�нер�хоме�майно�про�реєстрацію�права��орист�вання�земельною�ділян�ою.

3.2.�У�разі�подачі��лопотання�щодо�земельної�ділян�и,�я�а�надавалась�в��орист�вання�до

15.03.1991�(до�введення�в�дію�Земельно�о��оде�с��У�раїнсь�ої�РСР),�до�з�оди�земле�орист�-

вача�додаються��опії�рішень��повноважених�ор�анів�про�передач��земельної�ділян�и�в��орис-

т�вання�або���разі�відс�тності�земле�орист�вача�до��лопотання�додається�довід�а�Департамен-

т��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�про�відс�тність�в�архіві�до��ментів�щодо�відведення�відповідної�зе-

мельної�ділян�и�до�введення�в�дію�Земельно�о��оде�с��У�раїнсь�ої�РСР,�я�а�видається�без-

оплатно,�та/або�видані��повноваженими�ор�анами�інші�до��менти,�що�відповідно�до�за�оно-

давства�підтвердж�ють�відс�тність�земле�орист�вача�та�речових�прав�інших�осіб�на�земельн�

ділян��,�щодо�я�ої�подано��лопотання.

4.�Се�ретаріат�Київсь�ої�місь�ої�ради�разом�з�дор�ченням�(резолюцією)�Київсь�о�о�місь�о�о

�олови�або�заст�пни�а�місь�о�о��олови —�се�ретаря�Київради���день�надходження��лопотання

або�протя�ом�наст�пно�о�робочо�о�дня�надсилає�йо�о�через�приймальню�Київради�з�земель-

них�питань�для�опрацювання�до�Департамент��земельних�рес�рсів.

5.�У�разі�невідповідності��лопотання�та�с�лад��доданих�до�ньо�о�до��ментів�вимо�ам�цьо�о

Поряд����лопотання�по�с�ті�не�роз�лядається�Департаментом�земельних�рес�рсів,�про�що��ро-

мадянина�інформ�ють�відповідним�листом�протя�ом�семи�робочих�днів�з�дня�надходження��ло-

потання�з�се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради.

У�цьом��разі��ромадянин�або��повноважена�ним�особа�отрим�ють�додані�до��лопотання�до-

��менти���Департаменті�земельних�рес�рсів�для�приведення�їх���відповідність�до�вимо��цьо�о

Поряд��,�а�при�отриманні�до��ментів�на�звороті��лопотання��ромадянином�або��повноваженою

ним�особою�робиться�відповідна�відміт�а�з�описом�отриманих�до��ментів,�я�а�с�ріплюється

підписом��ромадянина�або��повноваженої�ним�особи�із�зазначенням�дати�отримання�до��мен-

тів.
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Після��с�нення��ромадянином�зазначених�Департаментом�земельних�рес�рсів�недолі�ів�по-

вторне�повернення��лопотання�не�доп�с�ається.

Після�приведення�до��ментів,�що�б�ли�додані�до��лопотання,���відповідність�до�вимо��цьо�о

Поряд����ромадянин�подає��лопотання�до�Київсь�ої�місь�ої�ради�в�поряд��,�встановленом��цією

статтею.

6.�Підставами�для�відмови���наданні�дозвол��на�розроблення�до��ментації�із�земле�строю

мож�ть�б�ти�невідповідність�ініціативи�щодо�місця�розташ�вання�земельної�ділян�и�вимо�ам

за�онів,�прийнятих�відповідно�до�них�нормативно-правових�а�тів,�а�та�ож��енеральних�планів�на-

селених�п�н�тів,�іншої�містоб�дівної�до��ментації,�схем�земле�строю�і�техні�о-е�ономічних�об-

�р�нт�вань�ви�ористання�та�охорони�земель�адміністративно-територіальних��творень,�прое�-

тів�земле�строю�щодо�впоряд��вання�території�населених�п�н�тів,�затверджених���встановле-

ном��за�онодавством�поряд��,�подання�заці�авленою�особою�неповно�о�с�лад��па�ета�до��мен-

тів,�необхідних�для�одержання�дозвол��на�розроблення�до��ментації�із�земле�строю,�виявлен-

ня�в�до��ментах,�поданих�заці�авленою�особою,�недостовірних�відомостей�та�інші�підстави,

встановлені�за�онодавством.

7.�У�разі�подачі��лопотання�про�надання�дозвол��на�розроблення�до��ментації�із�земле�ст-

рою�з�метою�зміни�цільово�о�призначення�земельної�ділян�и�та/або�б�дівництва�(нове�б�дівниц-

тво,�ре�онстр��ція,�реставрація,��апітальний�ремонт)�об’є�тів�б�дівництва�(індивід�ально�о��а-

ража,�житлово�о�або�дачно�о�б�дин���та��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�тощо)�визначення

відповідності�заявленої�ініціативи�щодо�розміщення�земельної�ділян�и�містоб�дівній�до��мен-

тації�здійснюється�відповідно�до�витя���з�містоб�дівно�о��адастр�.

8.�Департамент�земельних�рес�рсів�за�рез�льтатами�опрацювання��лопотання�та�доданих�до

ньо�о�до��ментів,��рім�випад��,�передбачено�о�частиною�п’ятою�цієї�статті,��от�є�прое�т�рішен-

ня�(прото�ол�)�постійної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання�про�надання�дозвол��на�розроблення�до��ментації�із�земле�строю�або�про-

е�т�відмови���наданні�та�о�о�дозвол�,�я�ий�роз�лядається��омісією�відповідно�до�Положення

про�постійні��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради,�затверджено�о�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради,�та

��стро�и,�встановлені�за�онодавством.

9.�Дозвіл�Київсь�ої�місь�ої�ради�на�розроблення�до��ментації�із�земле�строю�не��арант�є�по-

зитивно�о�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питання�передачі�(надання)�земельної�ділян�и.�В�до-

зволі�відповідно�до�вимо��за�онодавства�У�раїни�мож�ть�б�ти�зазначені�попередні��мови�пере-

дачі�(надання)�земельної�ділян�и.

10.�У�разі�я�що���місячний�стро��з�дня�реєстрації��лопотання�Київсь�ою�місь�ою�радою�не�на-

дано�дозвол��на�розроблення�до��ментації�із�земле�строю�або�мотивован��відмов����йо�о�на-

данні,��рім�випад��,�передбачено�о�частиною�п’ятою�цієї�статті,�то��ромадянин���місячний�стро�

з�дня�за�інчення�зазначено�о�стро���має�право,�я�що�інше�не�встановлено�за�онодавством,�за-

мовити�розроблення�до��ментації�із�земле�строю�без�надання�та�о�о�дозвол�,�про�що�письмо-

во�повідомляє�Київсь���місь���рад��через�приймальню�Київради�з�земельних�питань���місячний

стро��з�дня���ладення�до�овор��з�розробни�ом�до��ментації�із�земле�строю.�До�письмово�о�по-

відомлення,�в�я�ом��зазначається�реєстраційний�номер�справи-�лопотання,�додається�засвід-

чена��ромадянином�або�розробни�ом�до��ментації�із�земле�строю��опія�до�овор��на�ви�онан-

ня�робіт�із�земле�строю�щодо�розроблення�відповідної�до��ментації�із�земле�строю.

Приймальня�Київради�з�земельних�питань�не�пізніше�наст�пно�о�робочо�о�дня�з�дня�надхо-

дження�повідомлення�направляє�йо�о�разом�з��опією�до�овор��на�ви�онання�робіт�із�земле�ст-

рою�до�Департамент��земельних�рес�рсів.

Департамент�земельних�рес�рсів�на�підставі�повідомлення��ромадянина�щодо�розроблення

до��ментації�із�земле�строю�без�одержання�дозвол��Київради�на�її�розроблення���разі�наб�ття

�ромадянином�та�о�о�права�відповідно�до�за�онодавства�та�цьо�о�Поряд��,�баз�ючись�на�від-

повідній�справі-�лопотанні�(я�що�та�а�сформована),�протя�ом�п’яти�робочих�днів��от�є�завдан-

ня�на�прое�т�вання�та�видає�йо�о�разом�із�ори�іналом�повідомлення,�залишаючи���справі-�ло-

потанні��опію�та�о�о�повідомлення,��ромадянин��або�розробни���до��ментації�із�земле�строю,

я�що�та�е�право�розробни�а�визначено�до�овором�на�розроблення�до��ментації�із�земле�ст-

рою.

Стаття�21.�Розроблення,�поодження,�розляд�до��ментації�в�земле�строю�та�прий-

няття�Київсь�ою�місь�ою�радою�рішень���випад�ах�передачі�ромадянам�безоплатно

��власність�або�надання�в�оренд��земельних�діляно��на�підставі�до��ментації�із�зем-

ле�строю�або�без�с�ладання�та�ої�до��ментації

1.�Розроблення�і�по�одження�прое�тів�земле�строю�щодо�відведення�земельних�діляно���ро-

мадянам�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спо-

р�д�(присадибна�ділян�а),�ведення�садівництва,�індивід�ально�о�дачно�о�та��аражно�о�б�дів-

ництва,�а�та�ож�державна�реєстрація�земельної�ділян�и,�внесення�відомостей�до�місь�о�о�зе-

мельно�о��адастр��здійснюються�відповідно�до�розділ��4�цьо�о�Поряд��.

2.�Розроблення�і�роз�ляд�технічної�до��ментації�із�земле�строю�щодо�встановлення�меж�зе-

мельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)���разі�передачі��ромадянам�раніше�сформованих�земель-

них�діляно��без�зміни�їх�меж�та�цільово�о�призначення,�я�і�зареєстровані�в�Державном��земель-

ном���адастрі,�але�право��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва�на�я�і�не

зареєстровано�в�Державном��реєстрі�речових�прав�на�нер�хоме�майно,�для�б�дівництва�та�об-

сл��ов�вання�житлових�б�дин�ів,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�(присадибні�ділян�и),�веден-

ня�садівництва,�індивід�ально�о�дачно�о�та��аражно�о�б�дівництва,�внесення�відомостей�до

місь�о�о�земельно�о��адастр��здійснюється�відповідно�до�розділ��5�цьо�о�Поряд��.

3.�Для�прийняття�Київсь�ою�місь�ою�радою�рішення�про�надання�(передач�)�земельної�ділян-

�и���власність�або�в�оренд���ромадянин�подає�до�Київсь�ої�місь�ої�ради:

3.1.�Через�приймальню�Київради�з�земельних�питань���разі�передачі�(надання)�земельної�ді-

лян�и�на�підставі�до��ментації�із�земле�строю�заяв��про�передач��земельної�ділян�и�(далі —

заява),�до�я�ої�додає:

а)���разі�форм�вання�нової�земельної�ділян�и�або�передачі�земельної�ділян�и�із�зміною�її�ці-

льово�о�призначення:

ори�інал�прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и�з�матеріалами�йо�о�по�о-

дження;

позитивний�висново��державної�е�спертизи�землевпорядної�до��ментації —���разі�необхід-

ності�здійснення�обов’яз�ової�державної�е�спертизи�землевпорядної�до��ментації�з�ідно�із�за-

�онодавством;

витя��з�Державно�о�земельно�о��адастр��про�земельн��ділян��;

висново��Департамент��земельних�рес�рсів�щодо�можливості�надання�під�заб�дов��та�для�ін-

ших�потреб�земельної�ділян�и,�одержаний�відповідно�до�статті�11�розділ��4�цьо�о�Поряд��;

довіреність�або�засвідчен��в��становленом��за�онодавством�поряд���її��опію,�на�підставі�я�ої

інтереси�заці�авленої�особи�представляє��повноважена�нею�особа�(��разі�я�що�заява�подаєть-

ся�представни�ом);

б)���разі�передачі�раніше�сформованої�земельної�ділян�и�без�зміни�її�меж�та�цільово�о�при-

значення,�я�а�зареєстрована�в�Державном��земельном���адастрі,�але�право��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�на�я���не�зареєстровано�в�державном��реєстрі�речо-

вих�прав�на�нер�хоме�майно:

ори�інал�технічної�до��ментації�із�земле�строю�щодо�встановлення�меж�земельної�ділян�и

в�нат�рі�(на�місцевості);

витя��із�Державно�о�земельно�о��адастр��про�земельн��ділян��;

висново��Департамент��земельних�рес�рсів�щодо�можливості�надання�під�заб�дов��та�для

інших�потреб�земельної�ділян�и,�одержаний�відповідно�до�статті�15�розділ��5�цьо�о�Поряд��;

довіреність�або�засвідчен��в��становленом��за�онодавством�поряд���її��опію,�на�підставі�я�ої

інтереси�заці�авленої�особи�представляє��повноважена�нею�особа�(��разі�я�що�заява�подаєть-

ся�представни�ом).

3.2.�Безпосередньо�до�Київсь�ої�місь�ої�ради���разі�передачі�(надання)�земельної�ділян�и

без�с�ладання�до��ментації�із�земле�строю��лопотання�в�довільній�формі�про�передач��зе-

мельної�ділян�и���власність�або�оренд�,�до�я�ої�додає:

витя��з�Державно�о�земельно�о��адастр��про�земельн��ділян���(�рім�випад��,��оли�та�ий

витя��додано�до�з�оди�земле�орист�вача);

висново��Департамент��земельних�рес�рсів�щодо�можливості�надання�під�заб�дов��та�для

інших�потреб�земельної�ділян�и,�одержаний�відповідно�до�статті�12�розділ��4�цьо�о�Поряд��;

нотаріально�посвідчен��письмов��з�од��земле�орист�вача�на�вил�чення�земельної�ділян�и�(�

разі�необхідності�вил�чення�земельної�ділян�и)�або�припинення�права��орист�вання�земель-

ною�ділян�ою�(��разі�добровільної�відмови�від�права��орист�вання�земельною�ділян�ою),�а�та-

�ож�до��менти,�що�посвідч�ють�правонаст�пництво�земле�орист�вача�(я�що�та�е�б�ло),�або��

разі�ненадання�чи�відмови���наданні�та�ої�з�оди —�рішення�с�д��про�вирішення�цьо�о�питан-

ня.�До�з�оди�земле�орист�вача�на�вил�чення�чи�припинення�права��орист�вання�земельною

ділян�ою�додаються��опії�до��ментів,�що�посвідч�ють�оформлення�та�реєстрацію�права��орис-

т�вання�земельною�ділян�ою,�витя��з�Державно�о�земельно�о��адастр��про�земельн��ділян��,

витя��з�Державно�о�реєстр��речових�прав�на�нер�хоме�майно�про�реєстрацію�речово�о�пра-

ва�на�земельн��ділян��.�У�разі�подання��лопотання�про�передач��земельної�ділян�и�без�с�ла-

дання�до��ментації�із�земле�строю�особою,�я�а�наб�ла�право�власності�на�індивід�альний��а-

раж,�житловий�або�дачний�б�дино��та��осподарсь�і�б�дівлі�і�спор�ди�на�та�ій�земельній�ділян-

ці,�відповідно�до�статті�120�Земельно�о��оде�с��У�раїни,�нотаріально�посвідчена�письмова�з�о-

да�земле�орист�вача�на�вил�чення�земельної�ділян�и,�необхідної�для�е�спл�атації�та�обсл��о-

в�вання�наб�то�о���власність�індивід�ально�о��аража,�житлово�о�або�дачно�о�б�дин���та��ос-

подарсь�их�б�дівель�і�спор�д,�не�вима�ається.�У�цьом��разі�право�постійно�о��орист�вання�зе-

мельною�ділян�ою�попередньо�о�земле�орист�вача�або�до�овір�оренди�земельної�ділян�и�при-

пиняються�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�відповідно�до�статті�141�Земельно�о��оде�с��У�ра-

їни�та�статті�31�За�он��У�раїни�«Про�оренд��землі»���зв’яз���із�наб�ттям�заці�авленою�особою

права�власності�на�індивід�альний��араж,�житловий�або�дачний�б�дино��та��осподарсь�і�б�дів-

лі�і�спор�ди,�я�і�розташовані�на�земельній�ділянці;

нотаріально�посвідчені��опії�до��ментів�щодо�правово�о�стат�с��об’є�тів�нер�хомо�о�майна

(�аража,�житлово�о�або�дачно�о�б�дин���та�інших�б�дівель,�спор�д)�та��опія�матеріалів�техніч-

ної�інвентаризації�об’є�тів�нер�хомо�о�майна,�я�що�та�і�розташовані�на�земельній�ділянці;

�опію�паспорта��ромадянина;

�опію�реєстраційно�о�номера�облі�ової��арт�и�платни�а�подат���(�рім��ромадян�У�раїни,�я�і

через�свої�релі�ійні�або�інші�пере�онання�відмовилися�від�прийняття�реєстраційно�о�номера�об-

лі�ової��арт�и�платни�а�подат���(ідентифі�аційно�о�номера),�офіційно�повідомили�про�це�від-

повідні�ор�ани�державної�влади�та�мають�відміт���в�паспорті��ромадянина�У�раїни);

довіреність�або�засвідчен��в��становленом��поряд���її��опію,�на�підставі�я�ої�інтереси�заяв-

ни�а�(�ромадянина)�представляє��повноважена�ним�особа�(��разі,�я�що��лопотання�подаєть-

ся�представни�ом)

У��лопотанні�про�передач��земельної�ділян�и���власність�без�с�ладання�до��ментації�із�зем-

ле�строю�(далі —��лопотання)�відповідно�до�За�он��У�раїни�«Про�захист�персональних�даних»

зазначається�в�довільній�формі�з�ода��ромадянина�на�оброб���в�ПК�«Кадастр»�йо�о�персо-

нальних�даних,�зазначених����лопотанні�та�доданих�до�ньо�о�до��ментах.

4.�Приймальня�Київради�з�земельних�питань���день�реєстрації�заяви�або�протя�ом�на-

ст�пно�о�робочо�о�дня�передає�цю�заяв��з�доданими�до�неї�до��ментами,�сформованими

���адастров��справ�,�до�Департамент��земельних�рес�рсів,�а���випад���надходження�до�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради��лопотання�се�ретаріат�Київсь�ої�місь�ої�ради���день�реєстрації�цьо�о

�лопотання�або�протя�ом�наст�пно�о�робочо�о�передає�йо�о�через�Приймальню�Київради

з�земельних�питань�до�Департамент��земельних�рес�рсів�для�роз�ляд����стро�,�що�не�пе-

ревищ�є�10�робочих�днів,�та�для�форм�вання��адастрової�справи,�я�що�та�а�не�сформова-

на,�і�під�отов�и�прое�т��рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�про�передач��земельної�ділян�и�без-

оплатно���приватн��власність�чи�оренд��або�про�відмов��в�передачі�земельної�ділян�и��

власність�чи�оренд�.

5.�У�разі�надходження�до�Департамент��земельних�рес�рсів�до��ментації�із�земле�строю

або��лопотання�для�передачі�земельної�ділян�и�без�с�ладання�до��ментації�із�земле�строю,�я�і

не�відповідають�вимо�ам�за�онодавства�та�цьо�о�Поряд��,�до��ментація�із�земле�строю�та�до-

дані�до�неї�до��менти�(прое�т�земле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и�на�підставах,

визначених�частиною�шостою�статті�13�цьо�о�Поряд��,�або�технічна�до��ментація�із�земле�ст-

рою�щодо�встановлення�меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)�на�підставах,�визначе-

них�частиною�шостою�статті�16�цьо�о�Поряд��)�або�до��менти,�додані�до��лопотання�(не�до-

дано�в�повном��обсязі�до��менти,�визначені�п�н�том�3.2�частини�третьої�цієї�статті),�повер-

таються�Департаментом�земельних�рес�рсів�через�приймальню�Київради�із�земельних�питань

�ромадянин��на�доопрацювання.

У�разі�повернення�до��ментації�із�земле�строю�з�доданими�до�неї�до��ментами�або�до��мен-

тів,�доданих�до��лопотання�про�передач��земельної�ділян�и�без�с�ладання�до��ментації�із�зем-

ле�строю,�Департамент�земельних�рес�рсів�письмово�зазначає�підстави�та�о�о�повернення.

Після��с�нення��ромадянином�зазначених�Департаментом�земельних�рес�рсів�недолі�ів�по-

вторне�повернення�до��ментів�не�доп�с�ається.

6.�На�підставі�розробленої�і�по�одженої�до��ментації�із�земле�строю�або��лопотання�про�пе-

редач��земельної�ділян�и�без�с�ладання�до��ментації�із�земле�строю,��рім�випад�ів,�визначе-

них�частиною�п’ятою�цієї�статті,�Департамент�земельних�рес�рсів��от�є�прое�т�рішення�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�про�передач��земельної�ділян�и�безоплатно���приватн��власність�чи�в�орен-

д��або�про�відмов��в�передачі�земельної�ділян�и���власність�чи�в�оренд�.

7.�У�рішенні�про�передач��земельної�ділян�и�зазначається��адастровий�номер�земельної�ді-

лян�и,�що�передається���власність�або�в�оренд�,�та�номер��адастрової�справи.

8.�Рішення�приймається�Київсь�ою�місь�ою�радою�в�поряд��,�встановленом��Ре�ламентом

Київсь�ої�місь�ої�ради�з��рах�ванням�особливостей,�встановлених�цим�Поряд�ом,�та���стро�и,

встановлені�за�онодавством.

С�б’є�том�подання�прое�т��рішення�вист�пає�Департамент�земельних�рес�рсів,�а�прое�т�рі-

шення���цьом��разі�підпис�ється�дире�тором�та��ерівни�ом�юридичної�сл�жби�цьо�о�департа-

мент��та�подається�на�роз�ляд�Київсь�ої�місь�ої�ради�в�поряд��,�встановленом��Ре�ламентом

Київсь�ої�місь�ої�ради.

9.�Рішення�про�передач���ромадянин��земельної�ділян�и���власність�чи�в�оренд��або�про

відмов��в�передачі�земельної�ділян�и���власність�чи�в�оренд��видається�се�ретаріатом�Ки-



ївсь�ої�місь�ої�ради��ромадянин�,�а�засвідчена��опія�та�о�о�рішення�надсилається�із�с�про-

відним�листом�до�територіальноо�о�ор�ан����м.�Києві�центрально�о�ор�ан��ви�онавчої�влади,

що�реаліз�є�державн��політи�����сфері�земельних�відносин,�для�внесення�відповідних�відо-

мостей�до�Державно�о�земельно�о��адастр�,��опія�рішення�про�передач���ромадянин��зе-

мельної�ділян�и���власність�чи�в�оренд��надсилається�та�ож�до�Департамент��містоб�д�ван-

ня�та�архіте�т�ри.

10.�Копія�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�про�передач���ромадянин��земельної�ділян�и���влас-

ність�чи�в�оренд��або�про�відмов����передачі�земельної�ділян�и���власність�чи�оренд��разом�з

відповідною��адастровою�справою�передається�до�Департамент��земельних�рес�рсів.

Розділ�8.�Приватизація�земельних�діляно�,�наданих����орист�вання�ромадянам�до

введення�в�дію�Земельноо��оде�с��УРСР�від�15.03.1991

Стаття�22.�Приватизація�земельних�діляно�,�наданих����орист�вання�ромадянам�до

введення�в�дію�Земельноо��оде�с��УРСР�від�15.03.1991

1.�Приватизація��ромадянами�земельних�діляно�,�я�і�переб�вають���їхньом���орист�ванні,�на-

даних�в��орист�вання�до�15.03.91 —�до�введення�в�дію�Земельно�о��оде�с��У�раїнсь�ої�РСР�і

на�я�их�розташовані�житлові�б�дин�и,�право�власності�на�я�і�зареєстровано,�здійснюється�на

підставі�технічної�до��ментації�із�земле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)�меж�земель-

ної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості),�розробленої�відповідно�до�вимо��за�онодавства�та�цьо�о�По-

ряд��,�після�присвоєння�та�им�земельним�ділян�ам��адастрово�о�номера�в�поряд��,�встанов-

леном��п�н�том�3�при�інцевих�та�перехідних�положень�За�он��У�раїни�«Про�Державний�земель-

ний��адастр».

2.�Приватизація��ромадянами�земельних�діляно�,�я�і�переб�вають���їхньом���орист�ванні�на

підставі�державних�а�тів�на�право�постійно�о��орист�вання�землею�або�до�оворів�оренди�зем-

лі�і�я�им�присвоєно��адастровий�номер�земельної�ділян�и�та�без�зміни�її�цільово�о�призначен-

ня,�здійснюється�на�підставі�технічних�матеріалів�та�до��ментів,�що�посвідч�ють�право��орис-

т�вання�земельною�ділян�ою.

3.�У�всіх�інших�випад�ах�безоплатне�одержання���власність�(приватизація)��ромадянами�зе-

мельних�діляно�,�я�і�переб�вають���їхньом���орист�ванні,�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання

житлових�б�дин�ів,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�(присадибна�ділян�а),�індивід�ально�о�дач-

но�о�б�дівництва,�б�дівництва�індивід�альних��аражів,�а�та�ож�ведення�садівництва,�в�том��чис-

лі��оле�тивно�о�садівництва��ромадянами —�членами�садівниць�их�товариств,�здійснюється

відповідно�до�розділ��7�цьо�о�Поряд��.

4.�У�заявах�щодо�приватизації�земельної�ділян�и��ромадянином�відповідно�до�За�он��У�ра-

їни�«Про�захист�персональних�даних»�зазначається�в�довільній�формі�з�ода��ромадянина�на�об-

роб���в�ПК�«Кадастр»�йо�о�персональних�даних,�зазначених���заяві�та�доданих�до�неї�до��мен-

тах.

Стаття�23.�Встановлення�(відновлення)�меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцево-

сті)�для�приватизації�земельної�ділян�и,�на�я�ій�розташовано�житловий�б�дино�,�пра-

во�власності�на�я�ий�зареєстровано

1.�Громадянин,����орист�ванні�я�о�о�переб�ває�земельна�ділян�а,�на�я�ій�розташовано�жит-

ловий�б�дино�,�право�власності�на�я�ий�зареєстровано,�з�метою�встановлення�(відновлення)�меж

земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)�для�приватизації�земельної�ділян�и�подає�безпосе-

редньо�до�Департамент��земельних�рес�рсів�заяв��в�довільній�формі�про�ор�анізацію�робіт�із

земле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)�меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)

(далі —�заява).

2.�До�заяви,���я�ій�зазначається�місце�розташ�вання�земельної�ділян�и,�додаються�та�і�тех-

нічні�матеріали�та�до��менти:

�рафічні�матеріали���масштабі�не�менше�1:2000,�на�я�их�зазначено�місце�розташ�вання�та

розмір�земельної�ділян�и,�а�саме:�витя��з�місь�о�о�земельно�о��адастр��та�витя��з�містоб�дів-

но�о��адастр�;

нотаріально�посвідчені��опії�до��ментів�щодо�правово�о�стат�с��об’є�тів�нер�хомо�о�майна

(житлово�о�б�дин���та�інших�б�дівель,�спор�д),�я�і�розташовані�на�земельній�ділянці;

�опія�матеріалів�технічної�інвентаризації�розташованих�на�земельній�ділянці�об’є�тів�нер�хо-

мо�о�майна�(житлово�о�б�дин���та�інших�б�дівель,�спор�д);

до��мент,�що�посвідч�є�право��ромадянина�на��орист�вання�земельною�ділян�ою�(рішення

ви�онавчо�о��омітет��Київсь�ої�місь�ої�ради�деп�татів�тр�дящих�про�надання�земельної�ділян-

�и�в��орист�вання�або�про�затвердження�обмірів�земельної�ділян�и,�я�им�земельна�ділян�а�на-

давалась����орист�вання�до�15.03.91 —�до�введення�в�дію�Земельно�о��оде�с��У�раїнсь�ої�РСР,

або�витя�и�чи�архівні�довід�и�з�земельно-шн�рових��ни��сільсь�о�осподарсь�их�підприємств�і

ор�анізацій�та�по�осподарсь�их��ни��сільсь�их�рад,�витя�и�чи�архівні�довід�и�з�реєстрових��ни�

ви�онавчих��омітетів�селищних�рад�народних�деп�татів,�територію�я�их�в�лючено�в�межі�міста

Києва,�на�ази��ол�оспів,�рад�оспів,�інших�підприємств,�ор�анізацій�і��станов,�я�і�відповідно�до

Земельно�о��оде�с��У�раїнсь�ої�РСР�1970�ро���надавали�із�за�ріплених�за�ними�земель�зе-

мельні�ділян�и���вторинне��орист�вання,�або�до�овір�про�надання�в�безстро�ове��орист�вання

земельної�ділян�и�для�б�дівництва�житлово�о�б�дин���на�праві�особистої�власності,�до�овір�про

надання�в�безстро�ове��орист�вання�земельної�ділян�и�для�б�дівництва�житлово�о�б�дин��,

до�овір�на�право�заб�дови);

�опія�паспорта��ромадянина�У�раїни;

�опія�реєстраційно�о�номера�облі�ової��арт�и�платни�а�подат���(�рім��ромадян�У�раїни,�я�і

через�свої�релі�ійні�або�інші�пере�онання�відмовилися�від�прийняття�реєстраційно�о�номера

облі�ової��арт�и�платни�а�подат���(ідентифі�аційно�о�номера),�офіційно�повідомили�про�це�від-

повідні�ор�ани�державної�влади�та�мають�відміт���в�паспорті��ромадянина�У�раїни);

довіреність�або�засвідчена�в��становленом��за�онодавством�поряд���її��опія,�на�підставі�я�ої

інтереси�заці�авленої�особи�представлятиме��повноважена�нею�особа�(��разі,�я�що�заява�по-

дається�представни�ом).

3.�У�разі�я�що�на�земельній�ділянці�розташований�житловий�б�дино�,��осподарсь�і�б�дівлі�і

спор�ди,�що�переб�вають���спільній�власності��іль�ох��ромадян�У�раїни,�заява�подається�од-

ночасно�всіма�співвласни�ами�житлово�о�б�дин��.

4.�Департамент�земельних�рес�рсів���стро�,�що�не�перевищ�є�10�робочих�днів,�роз�лядає

подані��ромадянином�технічні�матеріали�і�до��менти�та���разі�їх�відповідності�за�онодавств��і

наявності�правових�підстав�для�приватизації��ромадянином�земельної�ділян�и�видає�протя�ом

цьо�о�стро���завдання�на�прое�т�вання��ромадянин��або�розробни���до��ментації�із�земле�ст-

рою,�зазначеном����заяві.

5.�У�разі�невідповідності�заяви�та�с�лад��доданих�до�неї�до��ментів�вимо�ам�цьо�о�Поряд��

заява�по�с�ті�не�роз�лядається�Департаментом�земельних�рес�рсів,�про�що��ромадянина�ін-

форм�ють�відповідним�листом�протя�ом�семи�робочих�днів�з�дня�надходження�заяви.

У�цьом��разі��ромадянин�або��повноважена�ним�особа�мають�право�отримати�додані�до�за-

яви�до��менти�в�Департаменті�земельних�рес�рсів�для�приведення�їх���відповідність�до�вимо�

цьо�о�Поряд��,�а�при�отриманні�до��ментів�на�звороті�заяви��ромадянином�або��повноваженою

ним�особою�робиться�відповідна�відміт�а�з�описом�отриманих�до��ментів,�я�а�с�ріплюється

підписом��ромадянина�або��повноваженої�ним�особи�із�зазначенням�дати�отримання�до��мен-

тів.

Після��с�нення��ромадянином�зазначених�Департаментом�земельних�рес�рсів�недолі�ів�по-

вторне�повернення�заяви�не�доп�с�ається.

Після�приведення�до��ментів,�що�б�ли�додані�до�заяви,���відповідність�до�вимо��цьо�о�По-

ряд��,��ромадянин�повторно�подає�заяв��в�поряд��,�встановленом��цією�статтею.

6.�У�разі�відс�тності�правових�підстав�для�приватизації�земельної�ділян�и�Департамент�зе-

мельних�рес�рсів�протя�ом�10�робочих�днів�з�дня�надходження�заяви�надсилає��ромадянин�

відповідне�повідомлення-роз’яснення.

7.�Технічна�до��ментація�із�земле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)�меж�земельної�ді-

лян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)�розробляється�на�підставі�заяви��ромадянина�та�видано�о�Де-

партаментом�земельних�рес�рсів�завдання�на�прое�т�вання.

8.�Технічна�до��ментація�із�земле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)�меж�земельної�ді-

лян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)�розробляється�за�замовленням�земле�орист�вача�ви�онавцем�ро-

біт�із�земле�строю,�я�ий�відповідно�до�за�онодавства�є�розробни�ом�до��ментації�із�земле�строю.

9.�Умови�і�стро�и�розроблення�технічної�до��ментації�із�земле�строю�щодо�встановлення

(відновлення)�меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)�визначаються�до�овором,���ла-

деним�між��ромадянином�і�розробни�ом�до��ментації�із�земле�строю,�а�стро��розроблення

технічної�до��ментації�не�повинен�перевищ�вати�встановлено�о�за�онодавством�ма�сималь-

но�о�стро���с�ладання�до��ментації�із�земле�строю.

10.�Технічна�до��ментація�із�земле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)�меж�земельної

ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)�розробляється�відповідно�до�вимо�,�визначених�за�онодав-

ством�та�цим�Поряд�ом.

Стаття�24.�Присвоєння��адастровоо�номера�земельній�ділянці,�на�я�ій�розташова-

но�житловий�б�дино�,�право�власності�на�я�ий�зареєстровано

1.�Присвоєння��адастрово�о�номера�земельній�ділянці,�на�я�ій�розташовано�житловий�б�ди-

но�,�право�власності�на�я�ий�зареєстровано,�з�метою�приватизації�земельної�ділян�и�здійсню-

ється�територіальним�ор�аном���м.�Києві�центрально�о�ор�ан��ви�онавчої�влади,�що�реаліз�є

державн��політи�����сфері�земельних�відносин,�на�підставі�розробленої�технічної�до��ментації

із�земле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)�меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцево-

сті)�в�поряд��,�встановленом��За�оном�У�раїни�«Про�Державний�земельний��адастр»�та�Поряд-

�ом�ведення�Державно�о�земельно�о��адастр�,�а�та�ож�з�дотриманням�вимо��За�он��У�раїни

«Про�адміністративні�посл��и».

Стаття�25.�Внесення�відомостей�про�технічн��до��ментацію�із�земле�строю�щодо

встановлення�(відновлення)�меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості),�на�я�ій�роз-

ташовано�житловий�б�дино�,�право�власності�на�я�ий�зареєстровано,�до�місь�оо�зе-

мельноо��адастр�

1.�Розроблена�технічна�до��ментація�із�земле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)�меж

земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)�після�державної�реєстрації�земельної�ділян�и�пода-

ється�розробни�ом�до��ментації�із�земле�строю�від�імені�заці�авленої�особи,�я�що�інше�не

встановлено�до�овором�на�розроблення�до��ментації�із�земле�строю,�із�відповідною�заявою

в�довільній�формі�до�Департамент��земельних�рес�рсів�для�внесення�до�місь�о�о�земельно�о

�адастр��відомостей�про�до��ментацію�із�земле�строю.

До�Департамент��земельних�рес�рсів�подаються:

ори�інал�технічної�до��ментації�із�земле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)�меж�зе-

мельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості);

витя��з�Державно�о�земельно�о��адастр��про�земельн��ділян��;�

еле�тронний�файл.

Стаття�26.�Подання�заяви�про�приватизацію�земельної�ділян�и,�її�розляд�Київсь�ою

місь�ою�радою�та�прийняття�рішення�про�приватизацію�земельної�ділян�и

1.�Після�присвоєння��адастрово�о�номера�земельній�ділянці,�на�я�ій�розташовано�житловий

б�дино�,�право�власності�на�я�ий�зареєстровано,�внесення�відомостей�про�до��ментацію�із

земле�строю�до�місь�о�о�земельно�о��адастр��або���разі��оли�право��ромадянина�на��орис-

т�вання�земельною�ділян�ою�посвідчено�державним�а�том�на�право�постійно�о��орист�вання

землею�чи�до�овором�оренди�землі,��ромадянин�звертається�до�Київсь�ої�місь�ої�ради�із�за-

явою�про�приватизацію�земельної�ділян�и�через�приймальню�Київради�з�земельних�питань.

2.�До�заяви�про�приватизацію�земельної�ділян�и�додаються:

а)���разі�приватизації�земельної�ділян�и,�на�я�ій�розташовано�житловий�б�дино�,�право�влас-

ності�на�я�ий�зареєстровано,�і�я�ій�присвоєно��адастровий�номер�на�підставі�технічної�до��-

ментації�із�земле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)�меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на

місцевості):

ори�інал�технічної�до��ментації�із�земле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)�меж�зе-

мельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості);

витя��з�Державно�о�земельно�о��адастр��про�земельн��ділян���на�підтвердження�присвоєн-

ня�їй��адастрово�о�номера;

довіреність�або�засвідчена�в��становленом��за�онодавством�поряд���її��опія,�на�підставі�я�ої

інтереси�заці�авленої�особи�представляє��повноважена�нею�особа�(��разі,�я�що�заява�пода-

ється�представни�ом);

б)���разі�приватизації�земельної�ділян�и�без�зміни�її�меж�та�цільово�о�призначення,�право

�ромадянина�на��орист�вання�я�ою�посвідчено�державним�а�том�на�право�постійно�о��орис-

т�вання�землею�чи�до�овором�оренди�землі,�та�і�технічні�матеріали�та�до��менти,�що�підтвер-

дж�ють�зо�рема�розмір�земельної�ділян�и�тощо:

�рафічні�матеріали���масштабі�не�менше�1:2000,�на�я�их�зазначено�місце�розташ�вання�зе-

мельної�ділян�и,�а�саме:�витя��з�місь�о�о�земельно�о��адастр�;

�опія�державно�о�а�та�на�право�постійно�о��орист�вання�земельною�ділян�ою�або�до�ово-

р��оренди�землі;

технічна�до��ментація�із�земле�строю�щодо�відновлення�меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на

місцевості) —���випад���відновлення�меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)���зв’яз��

із�повною�(част�овою)�втратою�в�нат�рі�(на�місцевості)�межових�зна�ів,�їх�пош�одженням,�що

�неможливлює�ви�ористання�межових�зна�ів;

витя��з�Державно�о�земельно�о��адастр��про�земельн��ділян��;

нотаріально�посвідчені��опії�до��ментів�щодо�правово�о�стат�с��об’є�тів�нер�хомо�о�майна

(житлово�о�б�дин���та�інших�б�дівель,�спор�д)�та��опії�матеріалів�технічної�інвентаризації�об’є�-

тів�нер�хомо�о�майна���разі�розташ�вання�та�о�о�майна�на�земельній�ділянці;

�опія�паспорта��ромадянина�У�раїни;

�опія�реєстраційно�о�номера�облі�ової��арт�и�платни�а�подат���(�рім��ромадян�У�раїни,�я�і

через�свої�релі�ійні�або�інші�пере�онання�відмовилися�від�прийняття�реєстраційно�о�номера�об-

лі�ової��арт�и�платни�а�подат���(ідентифі�аційно�о�номера),�офіційно�повідомили�про�це�від-

повідні�ор�ани�державної�влади�та�мають�відміт���в�паспорті��ромадянина�У�раїни);

довіреність�або�засвідчена�в��становленом��за�онодавством�поряд���її��опія,�на�підставі�я�ої

інтереси�заці�авленої�особи�представлятиме��повноважена�нею�особа�(��разі,�я�що�заява�по-

дається�представни�ом).

3.�У�разі,�я�що�на�земельній�ділянці�розташований�житловий�б�дино�,��осподарсь�і�б�дівлі

і�спор�ди,�що�переб�вають���спільній�власності��іль�ох��ромадян�У�раїни,�заява�подається�од-
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ночасно�всіма�співвласни�ами�житлово�о�б�дин��.

4.�Приймальня�Київради�з�земельних�питань���день�реєстрації�заяви�про�приватизацію�земель-

ної�ділян�и�або�протя�ом�наст�пно�о�робочо�о�дня�передає�цю�заяв��з�доданими�до�неї�до��-

ментами,�сформованими����адастров��справ�,�до�Департамент��земельних�рес�рсів�для�їх�роз-

�ляд����стро�,�що�не�перевищ�є�10�робочих�днів.

5.�У�разі�надходження�до�Департамент��земельних�рес�рсів�заяви�про�приватизацію�земель-

ної�ділян�и�та�с�лад��доданих�до�неї�до��ментів,�я�і�не�відповідають�вимо�ам�цьо�о�Поряд��,

заява�про�приватизацію�земельної�ділян�и�по�с�ті�не�роз�лядається�і�разом�з�доданими�до�за-

яви�до��ментами�повертається�Департаментом�земельних�рес�рсів�через�приймальню�Київ-

ради�з�земельних�питань��ромадянин��на�доопрацювання,�про�що��ромадянина�інформ�ють

відповідним�листом�протя�ом�десяти�робочих�днів�з�дня�надходження��лопотання.

У�цьом��разі��ромадянин�або��повноважена�ним�особа�отрим�ють�додані�до�заяви�до��мен-

ти�в�приймальні�Київради�з�земельних�питань�для�приведення�їх���відповідність�до�вимо��цьо-

�о�Поряд��,�а�при�отриманні�до��ментів�на�звороті�заяви��ромадянином�або��повноваженою�ним

особою�робиться�відповідна�відміт�а�з�описом�отриманих�до��ментів,�я�а�с�ріплюється�підпи-

сом��ромадянина�або��повноваженої�ним�особи�із�зазначенням�дати�отримання�до��ментів.

Після��с�нення��ромадянином�зазначених�Департаментом�земельних�рес�рсів�недолі�ів�по-

вторне�повернення�заяви�не�доп�с�ається.

Після�доопрацювання�до��ментації�із�земле�строю�або�технічних�матеріалів�та�до��ментів,�я�і

подаються�для�приватизації�земельної�ділян�и,�заява�про�приватизацію�земельної�ділян�и�та�до-

��ментація�із�земле�строю�або�технічні�матеріали�і�до��менти�подаються��ромадянином�в�по-

ряд��,�встановленом��цією�статтею.

6.�У�разі�відс�тності�правових�підстав�для�приватизації�земельної�ділян�и�Департамент�земель-

них�рес�рсів�протя�ом�10�робочих�днів�з�дня�надходження�з�приймальні�Київради�з�земельних

питань�заяви�про�приватизацію�земельної�ділян�и�надсилає��ромадянин��відповідне�повідом-

лення-роз’яснення.

7.�У�разі�наявності�правових�підстав�для�приватизації��ромадянином�земельної�ділян�и�Де-

партамент�земельних�рес�рсів��от�є�висново��щодо�можливості�приватизації�земельної�ділян-

�и�(безоплатної�передачі���власність)�та�відповідний�прое�т�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�про

приватизацію�земельної�ділян�и.

8.�У�рішенні�про�приватизацію�земельної�ділян�и�зазначається��адастровий�номер�земель-

ної�ділян�и,�що�передається���власність,�її�розмір�(площа)�та�номер��адастрової�справи.

9.�Рішення�про�приватизацію�земельної�ділян�и�приймається�Київсь�ою�місь�ою�радою�в�по-

ряд��,�встановленом��Ре�ламентом�Київсь�ої�місь�ої�ради�з��рах�ванням�особливостей,�вста-

новлених�цим�поряд�ом,�та���стро�и,�встановлені�за�онодавством.

С�б’є�том�подання�прое�т��рішення�вист�пає�Департамент�земельних�рес�рсів,�а�прое�т�рі-

шення���цьом��разі�підпис�ється�дире�тором�та��ерівни�ом�юридичної�сл�жби�цьо�о�департа-

мент��та�подається�на�роз�ляд�Київсь�ої�місь�ої�ради�в�поряд��,�встановленом��Ре�ламентом

Київсь�ої�місь�ої�ради.

10.�Рішення�про�приватизацію�земельної�ділян�и�видається�се�ретаріатом�Київсь�ої�місь�ої

ради��ромадянин�,�а�засвідчена��опія�та�о�о�рішення�надсилається�із�с�провідним�листом�до

територіально�о�ор�ан����м.�Києві�центрально�о�ор�ан��ви�онавчої�влади,�що�реаліз�є�держав-

н��політи�����сфері�земельних�відносин�для�внесення�відповідних�відомостей�до�Державно�о

земельно�о��адастр�,�а�та�ож�надсилається�до�Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри.

11.�Копія�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�про�приватизацію�земельної�ділян�и�разом�з�відпо-

відною��адастровою�справою�передається�до�Департамент��земельних�рес�рсів.

Розділ�9.�Вимои�до�с�лад��до��ментації�із�земле�строю

Стаття�27.�Вимои�до�с�лад��та�зміст��до��ментації�із�земле�строю

1.�Прое�т�земле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и,�технічна�до��ментація�із�земле-

�строю�щодо�встановлення�(відновлення)�меж�земельної�ділян�и,�технічна�до��ментація�із�зем-

ле�строю�щодо�поділ��чи�об’єднання�земельних�діляно��(далі —�види�до��ментації)�розроб-

ляються�з�дотриманням�вимо��за�онів�та�інших�нормативно-правових�а�тів,�що�ре�ламент�ють

порядо��під�отов�и�відповідної�до��ментації�із�земле�строю.

2.�До��ментація�із�земле�строю�с�ладається�з�те�стової�та��рафічної�частин.

3.�До�прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и�додаються�затверджені�в��с-

тановленом��поряд���матеріали�по�одження�місця�розташ�вання�об’є�та�(��разі�я�що�б�ло�по-

�одження�місця�розташ�вання�об’є�та).

4.�Те�стова�частина�до��ментації�із�земле�строю�має�містити:�

пояснювальн��запис�� —�для�всіх�видів�до��ментації;

завдання�заці�авленої�особи�розробни���до��ментації�із�земле�строю�на�розроблення�про-

е�т��земле�строю —�для�всіх�видів�до��ментації;

�опію��лопотання�про�надання�дозвол��на�розроблення�до��ментації�із�земле�строю —�для

всіх�видів�до��ментації,��рім�випад���встановлення�(відновлення)�меж�земельної�ділян�и�в�на-

т�рі�(на�місцевості)�при�приватизації�земельної�ділян�и,�на�я�ій�розташований�житловий�б�ди-

но�,�право�власності�на�я�ий�зареєстровано;

дозвіл�Київсь�ої�місь�ої�ради�на�розроблення�до��ментації�із�земле�строю —�для�всіх�видів

до��ментації,��рім�випад���встановлення�(відновлення)�меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�міс-

цевості)�при�приватизації�земельної�ділян�и,�на�я�ій�розташований�житловий�б�дино�,�право�влас-

ності�на�я�ий�зареєстровано;

нотаріально�посвідчен��письмов��з�од��земле�орист�вача�на�вил�чення�земельної�ділян�и

чи�її�частини�(��разі�необхідності�вил�чення�земельної�ділян�и)�або�припинення�права��орист�-

вання�земельною�ділян�ою�чи�її�частиною�(��разі�добровільної�відмови�від�права��орист�вання

земельною�ділян�ою)�із�зазначенням�розмірів�передбаченої�для�вил�чення�(припинення�права

�орист�вання)�земельної�ділян�и�та��мов�її�вил�чення�та�до��менти,�що�додаються�до�з�оди

земле�орист�вача�з�ідно�з�цим�Поряд�ом,�а�та�ож�до��менти,�що�посвідч�ють�правонаст�п-

ництво�земле�орист�вача,�я�що�та�е�б�ло,—�для�прое�т��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�ділян�и�та�технічної�до��ментації�із�земле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)�меж

земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)�або���разі�ненадання�чи�відмови���наданні�та�ої�з�о-

ди —�рішення�с�д��про�вирішення�цьо�о�питання,��рім�випад�ів�встановлення�(відновлення)

меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)�при�приватизації�земельної�ділян�и,�на�я�ій�роз-

ташований�житловий�б�дино�,�право�власності�на�я�ий�зареєстровано,�та�передачі�(надання)

земельної�ділян�и�на�підставі�прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и�або

технічної�до��ментації�із�земле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)�меж�земельної�ділян-

�и�в�нат�рі�(на�місцевості)�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�наб�то�о�житлово�о�б�дин��,�б�-

дівлі,�спор�ди;

нотаріально�посвідчені��опії�до��ментів�щодо�правово�о�стат�с��об’є�тів�нер�хомо�о�майна

(б�дівель,�спор�д),�я�що�та�і�розташовані�на�земельній�ділянці,—�для�всіх�видів�до��ментації;

�опію�матеріалів�технічної�інвентаризації�об’є�тів�нер�хомо�о�майна,�я�що�та�і�розташовані

на�земельній�ділянці,—�для�всіх�видів�до��ментації;

довід���з�державної�статистичної�звітності�про�наявність�земель�та�розподіл�їх�за�власни�а-

ми�земель,�земле�орист�вачами,���іддями —�для�прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и;

витя��з�містоб�дівно�о��адастр��із�відомостями,�що�хара�териз�ють�чинні�на�певній�тери-

торії�містоб�дівні�ре�ламенти�та�інші��мови�проведення�містоб�дівної�діяльності,�містоб�-

дівні��мови�та�обмеження,�а�та�ож�(��разі�наявності)�вимо�и�та�обмеження�щодо�ви�орис-

тання�земельних�діляно��і�розташованих�на�них�об’є�тів�нер�хомості —�для�всіх�видів�до��-

ментації;

�опії�рішень��повноважених�ор�анів�про�передач��(надання)�земельної�ділян�и�в��орист�ван-

ня�(��разі�подачі��лопотання�щодо�передачі�(надання)�земельної�ділян�и,�я�а�надавалась�в��о-

рист�вання�до�15.03.91 —�до�введення�в�дію�Земельно�о��оде�с��У�раїнсь�ої�РСР)�або�довід-

�и�Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�про�відс�тність�в�архіві�до��ментів�щодо�від-

ведення�відповідної�земельної�ділян�и —�для�прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и;

до��мент,�що�посвідч�є�право��ромадянина�на��орист�вання�земельною�ділян�ою,—�для�тех-

нічної�до��ментації�із�земле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)�меж�земельної�ділян�и�в

нат�рі�(на�місцевості)�при�приватизації�земельної�ділян�и,�на�я�ій�розташований�житловий�б�-

дино�,�право�власності�на�я�ий�зареєстровано;

розрах�но��розмір��втрат�сільсь�о�осподарсь�о�о�та�лісо�осподарсь�о�о�виробництва�(��ви-

пад�ах,�передбачених�за�онодавством);

розрах�но��розмір��збит�ів�власни�ів�землі�та�земле�орист�вачів�(��випад�ах,�передбачених

за�онодавством);

а�т�приймання-передачі�межових�зна�ів�на�збері�ання —���разі�форм�вання�земельної�ділян-

�и�або�відновлення�меж�земельної�ділян�и;

а�т�перенесення�в�нат�р��(на�місцевість)�меж�охоронних�зон,�зон�санітарної�охорони,�сані-

тарно-захисних�зон�і�зон�особливо�о�режим��ви�ористання�земель�за�їх�наявності —���разі�фор-

м�вання�земельної�ділян�и�або�відновлення�меж�та�их�зон;

перелі��обмежень���ви�ористанні�земельних�діляно� —�для�всіх�видів�до��ментації���разі�на-

явності�та�их�обмежень;

розрах�но��нормативної��рошової�оцін�и�земельної�ділян�и,�ви�онаний�відповідним�с�б’є�-

том�оціночної�діяльності,�відповідно�до�технічної�до��ментації�з�нормативної��рошової�оцін�и

земель�міста,�затвердженої�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради,—�для�всіх�видів�до��ментації;

засвідчені�печат�ою�(за�наявності)�та�підписом��ерівни�а�заці�авленої�особи��становчі�до-

��менти�(для�юридичних�осіб),�витя��з�Єдино�о�державно�о�реєстр��юридичних�осіб�та�фі-

зичних�осіб —�підприємців�(для�юридичних�осіб,�фізичних�осіб —�підприємців),��опію�реєс-

траційно�о�номера�облі�ової��арт�и�платни�а�подат���(�рім��ромадян�У�раїни,�я�і�через�свої

релі�ійні�або�інші�пере�онання�відмовилися�від�прийняття�реєстраційно�о�номера�облі�ової

�арт�и�платни�а�подат���(ідентифі�аційно�о�номера),�офіційно�повідомили�про�це�відповід-

ні�ор�ани�державної�влади�та�мають�відміт���в�паспорті��ромадянина�У�раїни)�(для�фізичних

осіб —�підприємців),�а�для��ромадянина —��опію�до��мента,�що�посвідч�є�особ�,�та��опію

реєстраційно�о�номера�облі�ової��арт�и�платни�а�подат���(�рім��ромадян�У�раїни,�я�і�че-

рез�свої�релі�ійні�або�інші�пере�онання�відмовилися�від�прийняття�реєстраційно�о�номера

облі�ової��арт�и�платни�а�подат���(ідентифі�аційно�о�номера),�офіційно�повідомили�про�це

відповідні�ор�ани�державної�влади�та�мають�відміт���в�паспорті��ромадянина�У�раїни) —�для

всіх�видів�до��ментації;

матеріали�по�одження�та�державної�е�спертизи�прое�т��земле�строю�(��разі�проведення

обов’яз�ової�або�добровільної�е�спертизи) —�для�прое�т��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�ділян�и;

інші�матеріали�та�до��менти,�визначені�цим�Поряд�ом,�в�том��числі�ті,�я�і�додаються�до�від-

повідних��лопотань�про�надання�дозвол��на�розроблення�до��ментації�із�земле�строю,�а�та�ож

необхідні�для�здійснення�державної�реєстрації�земельної�ділян�и,�визначені�Поряд�ом�веден-

ня�Державно�о�земельно�о��адастр�,—�для�всіх�видів�до��ментації.

5.�Графічна�частина�до��ментації�із�земле�строю�має�містити:

ви�опіювання�з��адастрової��арти�(план�)�або�інші��рафічні�матеріали,�визначені�за�онодав-

ством�та�цим�Поряд�ом,�на�я�их�зазначено�місце�розташ�вання�земельної�ділян�и�(��разі�фор-

м�вання�земельної�ділян�и);

витя��з�місь�о�о�земельно�о��адастр� —�для�всіх�видів�до��ментації;

а�т�алізований�топоплан�зйом�и�території���масштабі�1:500�з�нанесенням�меж�земельної�ді-

лян�и�та�підземних�і�наземних�інженерних�мереж�(��разі�форм�вання�земельної�ділян�и�та�при

передачі�(наданні)�земельної�ділян�и�для�містоб�дівної�діяльності�або�е�спл�атації�існ�ючих�об’-

є�тів)�або�1:2000�(��разі�передачі�(надання)�земельних�діляно��за�ладам�системи�освіти,�охо-

рони�здоров’я,���льт�ри,�фізичної���льт�ри�та�спорт�,�а�та�ож���разі�приватизації�земельної�ді-

лян�и,�на�я�ій�розташовано�житловий�б�дино�,�право�власності�на�я�ий�зареєстровано) —�для

всіх�видів�до��ментації;

план�земельної�ділян�и�з�сит�аційною�схемою�розташ�вання�об’є�та�в�районі�заб�дови,�обо-

в’яз�овими�елементами�я�о�о�є�сит�аційна�схема�розташ�вання�земельної�ділян�и�в�системі��вар-

талів�населено�о�п�н�т�,�план�місь�о�о�земельно�о��адастр�,��реслення�земельної�ділян�и,�пе-

редбаченої�для�передачі�(надання),�е�сплі�ація�земельних���ідь,��мовні�позначення,�масштаб

�реслення,�ре�візити�розробни�а�до��ментації�із�земле�строю,�підпис�та�особиста�печат�а�сер-

тифі�овано�о�інженера-землевпорядни�а,�я�ий�відповідає�за�я�ість�робіт�із�земле�строю,—�для

всіх�видів�до��ментації;

план�земельної�ділян�и�з�визначенням�зон�обмежень�(��разі�їх�наявності)���її�ви�ористанні,�їх-

ніх�меж,�лінійних�розмірів�та�площі —�для�всіх�видів�до��ментації;

план�розташ�вання�земельної�ділян�и���схемі�е�ономі�о-план�вальних�зон�міста�відповідно

до�технічної�до��ментації�з�нормативної��рошової�оцін�и�земель�міста,�затвердженої�рішенням

Київсь�ої�місь�ої�ради,�із�зазначенням�базової�вартості�1��в.�м�землі,�номера�і�назви�е�ономі-

�о-план�вальної�зони,�ло�альних��оефіцієнтів,�я�і�хара�териз�ють�місце�розташ�вання�земель-

ної�ділян�и,—�для�всіх�видів�до��ментації;

матеріали�перенесення�меж�земельної�ділян�и�в�нат�р��(на�місцевість),�що�відображають��о-

ординати,�поворотних�точо��меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості),—���разі�форм�-

вання�земельної�ділян�и�або�відновлення�меж�земельної�ділян�и;

відомості�про�обчислення�площі�земельної�ділян�и —���разі�форм�вання�земельної�ділян�и

або�відновлення�меж�земельної�ділян�и;

�адастровий�план�земельної�ділян�и —�для�всіх�видів�до��ментації;

інші��рафічні�матеріали��еодезичних�виш���вань�та�землевпорядно�о�прое�т�вання,�необхід-

ні�для�здійснення�державної�реєстрації�земельної�ділян�и,�визначені�Поряд�ом�ведення�Дер-

жавно�о�земельно�о��адастр�.

6.�Фра�мент�схеми�е�ономі�о-план�вальних�зон�ви�он�ється�на�основі�схеми�в�лично-шля-

хової�мережі�із�зазначенням�місця�розташ�вання�земельної�ділян�и,�меж�е�ономі�о-план�валь-

них�зон,�їх�номерів,�зони�дії�ло�альних�фа�торів�базової�вартості�1��в.�м�землі.

7.�Пояснювальна�запис�а�до��ментації�із�земле�строю�має�містити�аналіз�всіх�матеріалів�цієї

до��ментації,�зо�рема:

матеріалів,�що�обґр�нтов�ють�розмір,�місце�розташ�вання�та�цільове�призначення�земель-

ної�ділян�и,—�для�всіх�видів�до��ментації;

щодо�існ�ючих�та�можливих�обмежень���ви�ористанні�земельної�ділян�и�(за�їх�наявності) —
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для�всіх�видів�до��ментації;

щодо�існ�ючо�о�хара�тер��земле�орист�вання�в�районі�розташ�вання�земельної�ділян�и —

для�всіх�видів�до��ментації;

прое�тно�о�рішення�стосовно�визначення�меж�земельної�ділян�и —���разі�форм�вання�зе-

мельної�ділян�и;

рез�льтатів�польово�о�обстеження�земельної�ділян�и�та�фа�тично�о�стан��її��осподарсь�о�о

ви�ористання —�для�всіх�видів�до��ментації;

щодо�наявності�чи�відс�тності�зелених�насаджень —�для�всіх�видів�до��ментації;

відомостей�про�правовий�стат�с�земельної�ділян�и,�с�міжних�землевласни�ів�та�земле�орис-

т�вачів —�для�всіх�видів�до��ментації;

про�цільове�призначення�земельної�ділян�и�та�видів�її�ви�ористання�в�межах�певної��ате�орії

земель —�для�всіх�видів�до��ментації;

пропоновано�о�поряд���вирішення�майнових�питань�щодо�земельної�ділян�и,�нер�хомо�о

майна�(б�дівель,�спор�д),�я�е�план�ється�знести�(перенести)�під�час�заб�дови,�із�посиланнями

на�до��менти,�я�і�дають�можливість�вирішити�майнові�питання�(до�овори,���оди,�інші�правочи-

ни,��арантійні�листи,�рішення�с�д�,�виснов�и��омісій�тощо),—���разі�необхідності;

інших�до��ментів,�визначених�цим�Поряд�ом,�в�том��числі�тих,�я�і�додаються�до�відповідних

�лопотань�про�надання�дозвол��на�розроблення�до��ментації�із�земле�строю,�а�та�ож�необхід-

них�для�здійснення�державної�реєстрації�земельної�ділян�и,�визначених�Поряд�ом�ведення�Дер-

жавно�о�земельно�о��адастр�,—�для�всіх�видів�до��ментації.

Розділ�10.�Передача�орендарем�земельної�ділян�и�або�її�частини�в�с�боренд�

Стаття�28.�Подання��лопотання�про�надання�дозвол��на�передач��земельної�ділян-

�и�(її�частини)�в�с�боренд�

1.�Орендар,�я�ий�має�намір�передати�земельн��ділян���чи�її�частин��в�с�боренд�,���разі�від-

с�тності�в�рішенні�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�до�оворі�оренди�земельної�ділян�и�п�н�т��(�мов�до-

�овор�)�про�право�орендаря�на�передач��земельної�ділян�и�(її�частини)�в�с�боренд��без�додат-

�ово�о�прийняття�на�це�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради,�звертається�до�Київсь�ої�місь�ої�ради�з

�лопотанням�про�надання�дозвол��на�передач��земельної�ділян�и�(її�частини)�в�с�боренд��че-

рез�приймальню�Київради�з�земельних�питань.

2.�До��лопотання�про�надання�дозвол��на�передач��земельної�ділян�и�в�с�боренд��додають-

ся:

�рафічні�матеріали���масштабі�не�менше�1:2000,�на�я�их�зазначено�місце�розташ�вання�зе-

мельної�ділян�и,�а�саме:�витя��з�місь�о�о�земельно�о��адастр�;

�опія�до�овор��оренди�земельної�ділян�и�та�до��менти,�що�посвідч�ють�реєстрацію�права

оренди�в�Державном��реєстрі�речових�прав�на�нер�хоме�майно,�я�що�право�оренди�зареєстро-

вано�після�01.01.2013;

витя��з�Державно�о�земельно�о��адастр��про�земельн��ділян��;

нотаріально�посвідчені��опії�до��ментів�щодо�правово�о�стат�с��об’є�тів�нер�хомо�о�майна

(б�дівель,�спор�д),�я�що�та�і�розташовані�на�земельній�ділянці;

�опія�матеріалів�технічної�інвентаризації�об’є�тів�нер�хомо�о�майна,�я�що�та�і�розташовані

на�земельній�ділянці;

технічна�до��ментація�із�земле�строю�щодо�встановлення�меж�частини�земельної�ділян�и,�на

я���поширюється�право�с�боренди�(��разі�намір��передати�в�с�боренд��частин��земельної�ді-

лян�и);�

технічна�до��ментація�із�земле�строю�щодо�відновлення�меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на

місцевості) —���випад���відновлення�меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)���зв’яз���із

повною�(част�овою)�втратою�в�нат�рі�(на�місцевості)�межових�зна�ів,�їх�пош�одженням,�що��не-

можливлює�ви�ористання�межових�зна�ів;

засвідчені�печат�ою�(за�наявності)�та�підписом��ерівни�а�заці�авленої�особи��опії��становчих

до��ментів�(для�юридичних�осіб),�витя��з�Єдино�о�державно�о�реєстр��юридичних�осіб�та�фі-

зичних�осіб —�підприємців�(для�юридичних�осіб,�фізичних�осіб —�підприємців),��опія�реєстра-

ційно�о�номера�облі�ової��арт�и�платни�а�подат���(�рім��ромадян�У�раїни,�я�і�через�свої�релі-

�ійні�або�інші�пере�онання�відмовилися�від�прийняття�реєстраційно�о�номера�облі�ової��арт�и

платни�а�подат���(ідентифі�аційно�о�номера),�офіційно�повідомили�про�це�відповідні�ор�ани

державної�влади�та�мають�відміт���в�паспорті��ромадянина�У�раїни)�(для�фізичних�осіб —�під-

приємців),�а�для��ромадянина —��опія�до��мента,�що�посвідч�є�особ�,�та��опія�реєстраційно-

�о�номера�облі�ової��арт�и�платни�а�подат���(�рім��ромадян�У�раїни,�я�і�через�свої�релі�ійні

або�інші�пере�онання�відмовилися�від�прийняття�реєстраційно�о�номера�облі�ової��арт�и�плат-

ни�а�подат���(ідентифі�аційно�о�номера),�офіційно�повідомили�про�це�відповідні�ор�ани�дер-

жавної�влади�та�мають�відміт���в�паспорті��ромадянина�У�раїни);

довіреність�або�засвідчена�в��становленом��поряд���її��опія,�на�підставі�я�ої�інтереси�заяв-

ни�а�представлятиме��повноважена�ним�особа�(��разі�я�що��лопотання�подається�представ-

ни�ом).

3.�С�лад�технічної�до��ментації�із�земле�строю�щодо�встановлення�меж�частини�земельної�ді-

лян�и,�на�я���поширюється�право�с�боренди,�визначається�відповідно�до�За�он��У�раїни�«Про

земле�стрій»�та�вимо��Поряд���ведення�Державно�о�земельно�о��адастр�.

4.�У�разі�невідповідності��лопотання�про�надання�дозвол��на�передач��земельної�ділян�и�в�с�б-

оренд��та�с�лад��доданих�до�ньо�о�до��ментів�вимо�ам�цьо�о�Поряд����лопотання�не�прийма-

ється.

5.�Приймальня�Київради�з�земельних�питань���день�реєстрації��лопотання�про�надання�дозво-

л��на�передач��земельної�ділян�и�в�с�боренд��або�протя�ом�наст�пно�о�робочо�о�дня�передає

це��лопотання�з�доданими�до�ньо�о�до��ментами,�сформованими���справ�-�лопотання,�до�Де-

партамент��земельних�рес�рсів�для�йо�о�опрацювання���стро�,�що�не�перевищ�є�10�робочих

днів.

6.�У�випад���надходження�до�Департамент��земельних�рес�рсів��лопотання�про�надання�до-

звол��на�передач��земельної�ділян�и�в�с�боренд�,�я�е�не�відповідає�вимо�ами�частини�др��ої

цієї�статті,�та�е��лопотання�разом�з�доданими�до�ньо�о�до��ментами�повертається�Департа-

ментом�земельних�рес�рсів�через�приймальню�Київради�із�земельних�питань�орендарю�на�до-

опрацювання.

У�випад���повернення��лопотання�про�надання�дозвол��на�передач��земельної�ділян�и�в�с�б-

оренд��Департамент�земельних�рес�рсів�письмово�зазначає�підстави�та�о�о�повернення.

Після��с�нення�орендарем�зазначених�Департаментом�земельних�рес�рсів�недолі�ів�повтор-

не�повернення��лопотання�та�доданих�до�ньо�о�до��ментів�не�доп�с�ається.

Стаття�29.�Надання�дозвол��Київсь�ої�місь�ої�ради�на�передач��земельної�ділян�и�(її

частини)�в�с�боренд�

1.�Реєстраційний�номер�справи-�лопотання�про�надання�дозвол��на�передач��земельної�ді-

лян�и�(її�частини)�в�с�боренд��є�одночасно�реєстраційним�номером�відповідно�о��лопотання�в

Департаменті�земельних�рес�рсів.

2.�Департамент�земельних�рес�рсів�за�рез�льтатами�опрацювання��лопотання�про�надання

дозвол��на�передач��земельної�ділян�и�в�с�боренд�,��рім�випад��,�визначено�о�частиною�шос-

тою�статті�28�цьо�о�Поряд��,�розробляє�прое�т�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�про�надання�до-

звол��на�передач��земельної�ділян�и�(її�частини)�в�с�боренд��(або�прое�т�рішення�про�відмов�

��наданні�та�о�о�дозвол�),�я�ий�роз�лядається�Київсь�ою�місь�ою�радою�в�поряд��,�встанов-

леном��Ре�ламентом�Київсь�ої�місь�ої�ради�з��рах�ванням�особливостей,�встановлених�цим�По-

ряд�ом.

С�б’є�том�подання�прое�т��рішення�вист�пає�Департамент�земельних�рес�рсів,�а�прое�т�рі-

шення���цьом��разі�підпис�ється�дире�тором�та��ерівни�ом�юридичної�сл�жби�цьо�о�департа-

мент��та�подається�на�роз�ляд�Київсь�ої�місь�ої�ради�в�поряд��,�встановленом��Ре�ламентом

Київсь�ої�місь�ої�ради.

3.�Рішення�про�надання�дозвол��на�передач��земельної�ділян�и�в�с�боренд��або�про�відмо-

в��в�наданні�та�о�о�дозвол��приймається�Київсь�ою�місь�ою�радою�в�поряд��,�встановленом�

Ре�ламентом�Київсь�ої�місь�ої�ради,�та���стро�и,�встановлені�за�онодавством.

4.�Рішення�про�надання�дозвол��Київсь�ої�місь�ої�ради�на�передач��земельної�ділян�и�в�с�б-

оренд��або�рішення�про�відмов��в�наданні�та�о�о�дозвол��видається�се�ретаріатом�Київсь�ої

місь�ої�ради�орендарю.

5.�Копія�дозвол��рішення�про�надання�дозвол��Київсь�ої�місь�ої�ради�на�передач��земель-

ної�ділян�и�в�с�боренд��або�рішення�про�відмов��в�наданні�та�о�о�дозвол��разом�із�відповід-

ною�справою-�лопотанням�передається�до�Департамент��земельних�рес�рсів.

6.�Роз�ляд��лопотання�про�передач��земельної�ділян�и�(її�частини)�в�с�боренд��здійснюєть-

ся�Київсь�ою�місь�ою�радою�відповідно�до�вимо��статті�8�За�он��У�раїни�«Про�оренд��землі».

Стаття�30.�Внесення�до�Державноо�земельноо��адастр��та�до�місь�оо�земельноо

�адастр��відомостей�про�с�боренд�,�я�а�поширюється�на�частин��земельної�ділян�и

1.�Відомості�про�межі�частини�земельної�ділян�и,�на�я���поширюється�право�с�боренди,�вно-

сяться�до�Державно�о�земельно�о��адастр��до�здійснення�державної�реєстрації�цьо�о�права

в�Державном��реєстрі�речових�прав�на�нер�хоме�майно.

2.�Внесення�до�Державно�о�земельно�о��адастр��відомостей�про�с�боренд�,�я�а�поширює-

ться�на�частин��земельної�ділян�и,�здійснюється�територіальним�ор�аном���м.�Києві�централь-

но�о�ор�ан��ви�онавчої�влади,�що�реаліз�є�державн��політи�����сфері�земельних�відносин�в

поряд��,�встановленом��За�оном�У�раїни�«Про�Державний�земельний��адастр»�та�Поряд�ом

ведення�Державно�о�земельно�о��адастр�,�а�та�ож�з�дотриманням�вимо��за�онів�У�раїни�«Про

дозвільн��систем����сфері��осподарсь�ої�діяльності»�та�«Про�адміністративні�посл��и».

3.�Після�внесення�до�Державно�о�земельно�о��адастр��відомостей�про�межі�частини�земель-

ної�ділян�и,�на�я���поширюється�право�с�боренди,�але�до�здійснення�державної�реєстрації

цьо�о�права�в�Державном��реєстрі�речових�прав�на�нер�хоме�майно,�та�і�відомості�вносяться

до�місь�о�о�земельно�о��адастр��за�заявою�орендаря�або�розробни�а�до��ментації�із�земле-

�строю,�я�що�це�передбачено�до�овором�на�ви�онання�робіт�із�земле�строю.

До�Департамент��земельних�рес�рсів�із�заявою�в�довільній�формі�подаються:

технічна�до��ментація�із�земле�строю�щодо�встановлення�меж�частини�земельної�ділян�и,

на�я���поширюється�право�с�боренди;

витя��з�Державно�о�земельно�о��адастр��на�підтвердження�внесення�відомостей�про�межі

частини�земельної�ділян�и,�на�я���поширюється�право�с�боренди;

еле�тронний�файл.

Розділ�11.�Оформлення�права�власності�чи��орист�вання�земельною�ділян�ою

Стаття�31.�Оформлення�та�вини�нення�права�власності,�права�оренди�або�постій-

ноо��орист�вання�земельною�ділян�ою

1.�Рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�про�передач��земельної�ділян�и���власність,�в�оренд��або

в�постійне��орист�вання�приймаються�без�здійснення�державної�реєстрації�права��ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва�на�та�і�земельні�ділян�и,��рім�випад�ів,��о-

ли�право�власності�на�земельні�ділян�и��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста

Києва�вже�зареєстровано�в�Державном��реєстрі�речових�прав�на�нер�хоме�майно.

2.�Після�прийняття�Київсь�ою�місь�ою�радою�рішення�про�передач��земельної�ділян�и�із�зе-

мель��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва�в�постійне��орист�вання,�в

оренд��або���приватн��власність�оформлення�та�реєстрація�права��ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва�на�земельн��ділян��,�право�постійно�о��орист�вання,�орен-

ди�земельної�ділян�и�або�приватної�власності�на�земельн��ділян���здійснюється�відповідно�до

За�он��У�раїни�«Про�державн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�хоме�майно�та�їх�обтяжень».

3.�Державна�реєстрація�права��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва�на

земельні�ділян�и,�сформовані�із�земель��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва,�здійснюється�після�затвердження�в�поряд��,�встановленом��Земельним��оде�сом�У�ра-

їни�та�цим�Поряд�ом,�до��ментації�із�земле�строю,�за�я�ою�здійснено�та�е�форм�вання,�од-

ночасно�із�державною�реєстрацією�похідно�о�речово�о�права�на�та�і�земельні�ділян�и�(постій-

не��орист�вання,�оренда),��рім�випад�ів,��оли�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�про�затвер-

дження�до��ментації�із�земле�строю�та�передач��(надання)�земельної�ділян�и�передбачено

здійснення�державної�реєстрації�переход��права�власності�на�земельні�ділян�и.

4.�При�поновленні�або�внесенні�змін�до�до�оворів�оренди�земельних�діляно���ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва,�право��ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�на�я�і�не�зареєстровано�відповідно�до�За�он��У�раїни�«Про�державн��ре-

єстрацію�речових�прав�на�нер�хоме�майно�та�їх�обтяжень»,�державна�реєстрація�права��ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва�здійснюється�одночасно�з�державною

реєстрацією�права�оренди�земельної�ділян�и.

5.�При�наданні���постійне��орист�вання�земельних�діляно���ом�нальної�власності�територі-

альної��ромади�міста�Києва,�право��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва

на�я�і�не�зареєстровано�відповідно�до�За�он��У�раїни�«Про�державн��реєстрацію�речових�прав

на�нер�хоме�майно�та�їх�обтяжень»,�державна�реєстрація�права��ом�нальної�власності�тери-

торіальної��ромади�міста�Києва�здійснюється�одночасно�з�державною�реєстрацією�права�по-

стійно�о��орист�вання�та�ими�земельними�ділян�ами.

6.�Право�постійно�о��орист�вання�чи�оренди�(с�боренди)�земельної�ділян�и��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва�або�право�приватної�власності�на�земельн��ді-

лян��,�наб�т��із�земель��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва,�вини�ають

з�момент��державної�реєстрації�цих�прав���поряд��,�встановленом��За�оном�У�раїни�«Про�дер-

жавн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�хоме�майно�та�їх�обтяжень».

7.�Департамент�земельних�рес�рсів�відповідно�до�за�онів�У�раїни�«Про�державн��реєстра-

цію�речових�прав�на�нер�хоме�майно�та�їх�обтяжень»,�«Про�внесення�змін�до�дея�их�за�оно-

давчих�а�тів�У�раїни�щодо�розмеж�вання�земель�державної�та��ом�нальної�власності»�та�ін-

ших�за�онів�здійснює�заходи�для�реєстрації�права��ом�нальної�власності�на�земельні�ділян�и

територіальної��ромади�міста�Києва�та�ор�анізов�є�здійснення�державної�реєстрації�права�по-

стійно�о��орист�вання�або�оренди�та�их�земельних�діляно���ом�нальної�власності�територі-

альної��ромади�міста�Києва.

8.�Сплата�державно�о�мита�за�реєстрацію�права��ом�нальної�власності�на�земельні�ділян�и

територіальної��ромади�міста�Києва,�права�оренди�(с�боренди)�або�постійно�о��орист�вання

земельними�ділян�ами��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва�та�внесен-

ня�плати�за�надання�витя�ів�з�Державно�о�реєстр��речових�прав�на�нер�хоме�майно�на�під-

твердження�реєстрації�права�власності,�права�оренди�або�постійно�о��орист�вання�земельни-

ми�ділян�ами�здійснюється�в��становленом��за�онодавством�поряд��.

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
3 êâ³òíÿ 2015 ð.
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Стаття�32.�У�ладення�доовор��оренди�(с�боренди)�земельної�ділян�и

1.�Заці�авлена�особа,�на��ористь�я�ої�прийнято�рішення�про�передач��в�оренд��земельної�ді-

лян�и,�звертається�до�Департамент��земельних�рес�рсів�щодо�отримання�прое�т��до�овор�

оренди�земельної�ділян�и�відповідно�до�Типової�форми�до�овор��оренди�землі,�затвердженої

Кабінетом�Міністрів�У�раїни,�та��мов�передачі�земельної�ділян�и�в�оренд�,�визначених�рішен-

ням�Київсь�ої�місь�ої�ради�про�передач��заці�авленій�особі�земельної�ділян�и�в�оренд�.

2.�До�звернення�заці�авлена�особа�надає�додат�и,�я�і�є�невід’ємними�частинами�до�овор��орен-

ди,�що�передбачені�За�оном�У�раїни�«Про�оренд��землі»,�для�їх�перевір�и�на�відповідність�чин-

ном��за�онодавств��та�рішенням�Київради.

3.�Департамент�земельних�рес�рсів�протя�ом�14�робочих�днів�з�дня�надходження�звернення

�от�є�прое�т�до�овор��оренди�земельної�ділян�и�та�перевіряє�надані�заці�авленою�особою�до-

дат�и�до�до�овор��оренди�на�відповідність�вимо�ам�за�онодавства,��от�є�розрах�но��розмір�

орендної�плати�за�земельн��ділян��,��з�одж�є�із�заці�авленою�особою�істотні��мови�до�овор�

і,�за�відс�тності�заперечень,�передає�заці�авленій�особі�(представни��)�за�а�том�приймання-пе-

рєдачі�або�надсилає�поштою�по�оджений�прое�т�до�овор�.�Прое�т�до�овор��оренди�земельної

ділян�и�віз�ється��ерівни�ом�Департамент��земельних�рес�рсів.�Додат�ові�по�одження�та/або

візи,�не�передбачені�цим�Поряд�ом,�не�доп�с�аються.

4.�До�овір�оренди�земельної�ділян�и���ладається���письмовій�формі�між�Київсь�ою�місь�ою

радою�та�заці�авленою�особою�і�посвідч�ється�нотаріально.

5.�Я�що�до�овір�оренди�землі�заці�авленою�особою�з�її�вини�не���ладений�в��становленом�

за�онодавством�поряд���протя�ом�п’яти�місяців�з�момент��наб�ття�чинності�рішенням�Київсь�ої

місь�ої�ради�про�передач��відповідної�земельної�ділян�и�в�оренд�,�то�розмір�річної�орендної

плати�на�період,�анало�ічний�термін��прострочення���ладання�до�овор��оренди�землі,�встанов-

люється���дво�ратном��розмірі,�але�не�більше�дванадцяти�відсот�ів�від�нормативної��рошової

оцін�и�земельної�ділян�и.

6.�Департамент�земельних�рес�рсів�веде�облі����ладених�до�оворів�оренди�земельних�діля-

но��з�метою�забезпечення�ви�онання�вимо��За�он��У�раїни�«Про�оренд��землі»�та�Подат�ово-

�о��оде�с��У�раїни�щодо�надання�відповідним��онтролюючим�ор�анам,�визначеним�подат�о-

вим�за�онодавством,�перелі���орендарів,�з�я�ими�Київсь�ою�місь�ою�радою���ладено�відповід-

ні�до�овори�оренди�землі.

7.�У�рішенні�Київсь�ої�місь�ої�ради�про�передач��земельної�ділян�и�в�оренд��обов’яз�ово�за-

значається�відповідно�до�витя���з�Державно�о�земельно�о��адастр��дата�державної�реєстрації

сформованої�земельної�ділян�и�та�встановлюється,�що�та�е�рішення�втрачає�чинність���разі�я�-

що�протя�ом�ро���з�дня�державної�реєстрації�земельної�ділян�и�не���ладений�відповідний�до-

�овір�оренди�земельної�ділян�и�та���встановленом��за�оном�поряд���с�асовано�державн��ре-

єстрацію�та�ої�земельної�ділян�и,�а���разі�я�що�в�оренд��передається�земельна�ділян�а,�я�а�за-

реєстрована�в�Державном��земельном���адастрі�та�право��ом�нальної�власності�на�я���заре-

єстровано�в�Державном��реєстрі�речових�прав�на�нер�хоме�майно,�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�втрачає�чинність,�я�що�протя�ом�ро���з�дня�набрання�ним�чинності�не���ладено�відповідно-

�о�до�овор��оренди.

8.�У�разі�припинення�до�овор��оренди�земельної�ділян�и,�в�том��числі�після�за�інчення�стро-

��,�на�я�ий�б�ло���ладено�до�овір�оренди�земельної�ділян�и,��рім�випад���ви�ористання�орен-

дарем�права�на�поновлення�до�овор��оренди,�а�та�ож���разі�розірвання�до�овор��оренди�зем-

лі�орендар�зобов’язаний�поверн�ти�Київсь�ій�місь�ий�раді�земельн��ділян���на��мовах,�визна-

чених�до�овором�оренди,�та�за�а�том�приймання-передачі,�я�ий�від�імені�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�підпис�ється��повноваженою�особою—�дире�тором�Департамент��земельних�рес�рсів�та�с�ріп-

люється�печат�ою�цьо�о�департамент�.

У�цьом��разі�а�т�приймання-передачі�земельної�ділян�и�підпис�ється�за��мови�ви�онання

орендарем��мов�до�овор��оренди�землі�щодо�її�повернення�і�приведення�земельної�ділян�и��

придатний�до�ви�ористання�стан,�перевір�а�я�о�о�здійснюється�в�поряд���самоврядно�о��он-

тролю�за�ви�ористанням�та�охороною�земельної�ділян�и,�встановлено�о�рішенням�Київсь�ої

місь�ої�ради,�а�та�ож�за��мови�відс�тності�забор�ованості�щодо�сплати�орендної�плати�за�зе-

мельн��ділян��,�підтвердженої�довід�ою�відповідно�о��онтролюючо�о�ор�ан�,�визначено�о�по-

дат�овим�за�онодавством.

Після�за�інчення�стро���до�овор��оренди�земельної�ділян�и,�на�я�ий�йо�о�б�ло���ладено,�та

до�підписання�а�та�приимання-передачі�земельної�ділян�и�плата�за�землю�справляється�від-

повідно�до��мов�до�овор�.

Після�підписання�а�та�приимання-передачі�Департамент�земельних�рес�рсів�інформ�є�від-

повідний��онтролюючий�ор�ан,�визначений�подат�овим�за�онодавством,�про�повернення�орен-

дарем�земельної�ділян�и�Київсь�ій�місь�ій�раді.

Орендар�не�має�права��трим�вати�земельн��ділян���для�задоволення�своїх�вимо��до�орен-

додавця.�У�разі�неви�онання�орендарем�обов’яз���щодо��мов�повернення�орендодавцеві�земель-

ної�ділян�и�орендар�зобов’язаний�відш�од�вати�орендодавцю�завдані�збит�и.

9.�До�овір�с�боренди�земельної�ділян�и�(її�частини)���ладається���та�ій�же�формі,�в�я�ій���ла-

дено�до�овір�оренди�відповідної�земельної�ділян�и.

10.�Умови�до�овор��с�боренди�земельної�ділян�и�(її�частини)�мають�обмеж�ватися��мовами

до�овор��оренди�земельної�ділян�и�і�не�с�перечити�йом�,�а�стро��с�боренди�не�може�переви-

щ�вати�стро��,�визначено�о�до�овором�оренди�землі.

11.�У�разі�припинення�до�овор��оренди�земельної�ділян�и�чинність�до�овор��с�боренди�зе-

мельної�ділян�и�(її�частини)�припиняється.

Розділ�12.�Поновлення�доовор��оренди�земельної�ділян�и�та�зміна�вид��ви�орис-

тання�земельної�ділян�и

Стаття�33.�Подання��лопотання�про�поновлення�доовор��оренди�земельної�ділян�и

1.�Після�за�інчення�термін�,�на�я�ий�б�ло���ладено�до�овір�оренди�землі,�орендар,�я�ий�на-

лежно�ви�он�вав�обов’яз�и�за��мовами�до�овор�,�має�переважне�право�перед�іншими�особа-

ми�на���ладення�до�овор��оренди�землі�на�новий�термін�(поновлення�до�овор��оренди�землі).

2.�Орендар,�я�ий�має�намір�с�ористатися�переважним�правом�на���ладення�до�овор��оренди

землі�на�новий�стро�,�звертається�до�Київсь�ої�місь�ої�ради�з��лопотанням�про�поновлення�до-

�овор��оренди�землі�(листом-повідомленням)�через�приймальню�Київради�з�земельних�питань.

3.�До�листа-повідомлення�додаються:

прое�т�додат�ової���оди�про�поновлення�до�овор��оренди�земельної�ділян�и,�підписаний�та

с�ріплений�печат�ою�орендаря�(за�наявності);

витя��з�Державно�о�земельно�о��адастр��про�земельн��ділян��;

нотаріально�посвідчені��опії�до��ментів�щодо�правово�о�стат�с��об’є�тів�нер�хомо�о�майна

(б�дівель,�спор�д)�та��опія�матеріалів�технічної�інвентаризації�об’є�тів�нер�хомо�о�майна,�я�що

та�і�розташовані�на�земельній�ділянці;

довід�а�відповідно�о��онтролюючо�о�ор�ан�,�визначено�о�подат�овим�за�онодавством,�про

відс�тність�забор�ованості�по�сплаті�орендної�плати;

технічна�до��ментація�із�земле�строю�щодо�відновлення�меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на

місцевості) —���випад���відновлення�меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)���зв’яз���із

повною�(част�овою)�втратою�в�нат�рі�(на�місцевості)�межових�зна�ів,�їх�пош�одженням,�що��не-

можливлює�ви�ористання�межових�зна�ів;

до��менти,�я�і�підтвердж�ють�ви�онання��мов�до�овор��оренди�щодо�б�дівництва�об’є�та

на�земельній�ділянці�або�я�і�обґр�нтов�ють�необхідність�поновлення�до�овор��оренди�для�по-

чат���або�завершення�та�о�о�б�дівництва�(��разі�я�що�до�овором�оренди�встановлювався�стро�

для�завершення�б�дівництва�об’є�та);

засвідчені�печат�ою�(за�наявності)�та�підписом��ерівни�а�орендаря��опії��становчих�до��-

ментів�(для�юридичних�осіб),�витя��з�Єдино�о�державно�о�реєстр��юридичних�осіб�та�фізич-

них�осіб —�підприємців�(для�юридичних�осіб,�фізичних�осіб —�підприємців),��опія�реєстрацій-

но�о�номера�облі�ової��арт�и�платни�а�подат���(�рім��ромадян�У�раїни,�я�і�через�свої�релі�ій-

ні�або�інші�пере�онання�відмовилися�від�прийняття�реєстраційно�о�номера�облі�ової��арт�и

платни�а�подат���(ідентифі�аційно�о�номера),�офіційно�повідомили�про�це�відповідні�ор�ани�дер-

жавної�влади�та�мають�відміт���в�паспорті��ромадянина�У�раїни)�(для�фізичних�осіб —�підпри-

ємців),�а�для��ромадянина —��опія�до��мента,�що�посвідч�є�особ�,�та��опія�реєстраційно�о�но-

мера�облі�ової��арт�и�платни�а�подат���(�рім��ромадян�У�раїни,�я�і�через�свої�релі�ійні�або�ін-

ші�пере�онання�відмовилися�від�прийняття�реєстраційно�о�номера�облі�ової��арт�и�платни�а

подат���(ідентифі�аційно�о�номера),�офіційно�повідомили�про�це�відповідні�ор�ани�державної

влади�та�мають�відміт���в�паспорті��ромадянина�У�раїни);

довіреність�або�засвідчена�в��становленом��поряд���її��опія,�на�підставі�я�ої�інтереси�заяв-

ни�а�представлятиме��повноважена�ним�особа�(��разі�я�що��лопотання�подається�представ-

ни�ом).

4.�Орендар�зобов’язаний�подати�до�Київсь�ої�місь�ої�ради�лист-повідомлення�до�за�інчен-

ня�стро���до�овор��оренди�землі���стро�,�встановлений�цим�до�овором,�але�не�пізніше�ніж�за

місяць�до�за�інчення�стро���до�овор��оренди�землі.

5.�У�разі�невідповідності�листа-повідомлення�про�поновлення�до�овор��оренди�земельної�ді-

лян�и�та�с�лад��доданих�до�ньо�о�до��ментів�вимо�ам�цьо�о�Поряд����лопотання�не�прийма-

ється.

6.�Приймальня�Київради�з�земельних�питань���день�реєстрації�листа-повідомлення�про�по-

новлення�до�овор��оренди�земельної�ділян�и�або�протя�ом�наст�пно�о�робочо�о�дня�передає

цей�лист-повідомлення�з�доданими�до�ньо�о�до��ментами,�сформованими����адастров��спра-

в�,�до�Департамент��земельних�рес�рсів.

7.�У�разі�зміни�меж�(форм�вання�нової�земельної�ділян�и)�або�зміни�цільово�о�призначення

земельної�ділян�и�поновлення�до�овор��оренди�землі�здійснюється�за�рез�льтатами�роз�ля-

д��прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и���поряд���одержання�земельної

ділян�и�на�праві�оренди,�встановленом��розділами�2�і�4�цьо�о�Поряд��.

Стаття�34.�Розляд��лопотання�про�поновлення�доовор��оренди�земельної�ділян-

�и�та�прийняття�Київсь�ою�місь�ою�радою�рішення�щодо�поновлення�доовор��орен-

ди�землі

1.�Департамент�земельних�рес�рсів�роз�лядає�лист-повідомлення�щодо�поновлення�до�ово-

р��оренди�земельної�ділян�и�та�здійснює��омпле�сний�аналіз�наданих�орендарем�до��ментів

на�відповідність�вимо�ам�за�онодавства�і�надає�висново��щодо�можливості�поновлення�до�о-

вор��оренди�земельної�ділян�и,�а�та�ож��от�є�прое�т�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�про�по-

новлення�до�овор��оренди�земельної�ділян�и�або�відмов����поновленні�до�овор�,��рім�випад-

�ів,�встановлених�п�н�том�6�цієї�статті.

2.�Рішення�про�поновлення�до�овор��оренди�земельної�ділян�и�або�про�відмов��в�йо�о�по-

новленні�приймається�Київсь�ою�місь�ою�радою,��рім�випад�ів,�встановлених�п�н�том�6�цієї�стат-

ті,�відповідно�до�Ре�ламент��Київсь�ої�місь�ої�ради�з��рах�ванням�особливостей,�встановле-

них�цим�Поряд�ом,�та���стро�и,�визначені�за�онодавством.

С�б’є�том�подання�прое�т��рішення�вист�пає�Департамент�земельних�рес�рсів,�а�прое�т�рі-

шення���цьом��разі�підпис�ється�дире�тором�та��ерівни�ом�юридичної�сл�жби�цьо�о�департа-

мент��та�подається�на�роз�ляд�Київсь�ої�місь�ої�ради�в�поряд��,�встановленом��Ре�ламентом

Київсь�ої�місь�ої�ради.

3.�У�рішенні�про�поновлення�до�овор��оренди�земельної�ділян�и�або�про�відмов��в�йо�о�по-

новленні�зазначається��адастровий�номер�земельної�ділян�и.

4.�Рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�про�поновлення�до�овор��оренди�земельної�ділян�и�або�про

відмов��в�йо�о�поновленні�видається�се�ретаріатом�Київсь�ої�місь�ої�ради�орендарю�або��пов-

новаженом��ним�представни��,�а�засвідчена��опія�та�о�о�рішення�надсилається�із�с�провідним

листом�до�територіально�о�ор�ан��в�м.�Києві�центрально�о�ор�ан��ви�онавчої�влади,�що�реалі-

з�є�державн��політи�����сфері�земельних�відносин,�для�внесення�відповідних�відомостей�до�Дер-

жавно�о�земельно�о��адастр�.

5.�Копія�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�разом�з�відповідною��адастровою�справою�передає-

ться�до�Департамент��земельних�рес�рсів.

6.�До�овори�оренди�земельних�діляно�,�стро��дії�я�их�за�інчився,�поновлюються�на�той�са-

мий�стро��без�прийняття�Київсь�ою�місь�ою�радою�рішення�про�поновлення�до�овор��оренди

��разі��оли�орендар�продовж�є��орист�ватися�земельною�ділян�ою�після�за�інчення�стро��

до�овор��оренди�і�за�відс�тності�протя�ом�одно�о�місяця�після�за�інчення�цьо�о�стро���листа-

повідомлення�орендодавця�про�заперечення���поновленні�до�овор��оренди�землі�та�за��мови

з�оди�орендаря�на�приведення�розмірів�орендної�плати�за�земельн��ділян���та�інших��мов�до-

�овор����відповідність�до�вимо��за�онодавства.

У�цьом��разі�Київсь�ий�місь�ий��олова�або�заст�пни��місь�о�о��олови —�се�ретар�Київради

відповідно�до�статті�33�За�он��У�раїни�«Про�оренд��землі»�є��повноваженою�особою�на�підпи-

сання�до�оворів�про�внесення�змін�до�до�оворів�оренди�земельних�діляно��(ви�лючно�в�час-

тині�розмір��орендної�плати,�стро���та��мов�поновлення)�після�роз�ляд��цьо�о�питання�постій-

ною��омісією�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�і�земле�орист�ван-

ня.

7.�Роз�ляд�питання�щодо�поновлення�до�оворів�здійснюється�постійною��омісією�Київсь�ої

місь�ої�ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та�земле�орист�вання�на�підставі�поданих

Департаментом�земельних�рес�рсів�до��ментів.

8.�Я�що�Департаментом�земельних�рес�рсів�або�постійною��омісією�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та�земле�орист�вання�виявлено�пор�шення

�мов�до�овор��оренди�земельної�ділян�и�або�невідповідність�ви�ористання�земельної�ді-

лян�и�містоб�дівній�до��ментації�чи�до��ментації�із�земле�строю,�остаточне�рішення�що-

до�можливості�поновлення�до�овор��оренди�земельної�ділян�и�приймається�Київсь�ою

місь�ою�радою.

Стаття�35.�У�ладення�додат�ової��оди�про�поновлення�доовор��оренди�земельної

ділян�и

1.�Після�прийняття�Київсь�ою�місь�ою�радою�рішення�про�поновлення�до�овор��оренди�зе-

мельної�ділян�и�або�поновлення�до�овор��оренди���випад��,�визначеном��частиною�шостою

статті�34�цьо�о�Поряд��,�Департамент�земельних�рес�рсів�повідомляє�орендаря�про�необхід-

ність�підписання�додат�ової���оди�про�поновлення�до�овор��оренди�земельної�ділян�и.

2.�Додат�ова���ода�про�поновлення�до�овор��оренди�земельної�ділян�и�відповідно�до�рішен-

ня�Київсь�ої�місь�ої�ради�про�поновлення�до�овор��оренди�земельної�ділян�и�або���разі�поно-

влення�до�овор��оренди���випад��,�визначеном��частиною�шостою�статті�34�цьо�о�Поряд��,��о-

т�ється�Департаментом�земельних�рес�рсів�та�по�одж�ється�з�орендарем.
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3.�Додат�ова���ода�про�поновлення�до�овор��оренди�земельної�ділян�и���ладається���та�ій

же�формі,�в�я�ій���ладено�до�овір�оренди�відповідної�земельної�ділян�и,�та�на�підставі�рішення

Київсь�ої�місь�ої�ради�про�поновлення�до�овор��оренди�земельної�ділян�и,��рім�випад��,�визна-

чено�о�частиною�шостою�статті�34�цьо�о�Поряд��.

4.�У�разі�поновлення�до�овор��оренди�земельної�ділян�и�реєстрація�права�оренди�земельної

ділян�и�здійснюється�відповідно�до�За�он��У�раїни�«Про�державн��реєстрацію�речових�прав�на

нер�хоме�майно�та�їх�обтяжень».

Стаття�36.�Зміна�вид��ви�ористання�земельної�ділян�и

1.�Земле�орист�вач,�заці�авлений���зміні�вид��ви�ористання�земельної�ділян�и,�що�переб�-

ває�в�йо�о��орист�ванні,�звертається�до�Київсь�ої�місь�ої�ради�з��лопотанням�про�змін��вид��ви-

�ористання�земельної�ділян�и�через�приймальню�Київради�з�земельних�питань.

2.�До��лопотання�про�змін��вид��ви�ористання�земельної�ділян�и�додаються:

а)�технічна�до��ментація�із�земле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)�меж�земельної�ді-

лян�и�(на�місцевості)�з�обґр�нт�ванням�можливості�зміни�вид��ви�ористання�земельної�ділян-

�и,�до�с�лад��я�ої�входять:

�рафічні�матеріали���масштабі�не�менше�1:2000,�на�я�их�зазначено�місце�розташ�вання�зе-

мельної�ділян�и,�а�саме:�витя��з�місь�о�о�земельно�о��адастр�;

витя��з�Державно�о�земельно�о��адастр��про�земельн��ділян��;

�опія�до��мента,�що�посвідч�є�право�на�земельн��ділян���та/або�до��менти,�що�посвідч�ють

реєстрацію�права��орист�вання�в�Державном��реєстрі�речових�прав�на�нер�хоме�майно;

висново��Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�щодо�можливості�зміни�вид��ви�орис-

тання�земельної�ділян�и;

витя��з�містоб�дівно�о��адастр�;

нотаріально�посвідчені��опії�до��ментів�щодо�правово�о�стат�с��об’є�тів�нер�хомо�о�майна

(б�дівель,�спор�д),�я�що�та�і�розташовані�на�земельній�ділянці;

�опія�матеріалів�технічної�інвентаризації�об’є�тів�нер�хомо�о�майна,�я�що�та�і�розташовані

на�земельній�ділянці;

засвідчені�печат�ою�(за�наявності)�та�підписом��ерівни�а�заці�авленої�особи��опії��становчих

до��ментів�(для�юридичних�осіб),�витя��з�Єдино�о�державно�о�реєстр��юридичних�осіб�та�фі-

зичних�осіб —�підприємців�(для�юридичних�осіб,�фізичних�осіб —�підприємців),��опія�реєстра-

ційно�о�номера�облі�ової��арт�и�платни�а�подат���(�рім��ромадян�У�раїни,�я�і�через�свої�релі-

�ійні�або�інші�пере�онання�відмовилися�від�прийняття�реєстраційно�о�номера�облі�ової��арт�и

платни�а�подат���(ідентифі�аційно�о�номера),�офіційно�повідомили�про�це�відповідні�ор�ани

державної�влади�та�мають�відміт���в�паспорті��ромадянина�У�раїни)�(для�фізичних�осіб —�під-

приємців),�а�для��ромадянина —��опія�до��мента,�що�посвідч�є�особ�,�та��опія�реєстраційно-

�о�номера�облі�ової��арт�и�платни�а�подат���(�рім��ромадян�У�раїни,�я�і�через�свої�релі�ійні

або�інші�пере�онання�відмовилися�від�прийняття�реєстраційно�о�номера�облі�ової��арт�и�плат-

ни�а�подат���(ідентифі�аційно�о�номера),�офіційно�повідомили�про�це�відповідні�ор�ани�дер-

жавної�влади�та�мають�відміт���в�паспорті��ромадянина�У�раїни);

б)�довіреність�або�засвідчена�в��становленом��поряд���її��опія,�на�підставі�я�ої�інтереси�за-

явни�а�представлятиме��повноважена�ним�особа�(��разі�я�що��лопотання�подається�представ-

ни�ом).

3.�У�разі�невідповідності��лопотання�про�змін��вид��ви�ористання�земельної�ділян�и�та�с�ла-

д��доданих�до�ньо�о�до��ментів�вимо�ам�цьо�о�Поряд����лопотання�не�приймається.

4.�Приймальня�Київради�з�земельних�питань���день�реєстрації��лопотання�про�змін��вид��ви-

�ористання�земельної�ділян�и�або�протя�ом�наст�пно�о�робочо�о�дня�передає�це��лопотання�з

доданими�до�ньо�о�до��ментами,�сформованими����адастров��справ�,�до�Департамент��зе-

мельних�рес�рсів.

5.�Департамент�земельних�рес�рсів���стро�,�що�не�перевищ�є�10�робочих�днів,�роз�лядає

�лопотання�та�додані�до�ньо�о�до��менти�і�я�що�запропонований�земле�орист�вачем�вид�ви-

�ористання�земельної�ділян�и�відповідає�наявній�містоб�дівній�до��ментації�і�збері�ається��а-

те�орія�земель,��от�є�прое�т�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�про�змін��вид��ви�ористання�земель-

ної�ділян�и.

6.�У�випад���надходження�до�Департамент��земельних�рес�рсів��лопотання�про�змін��вид�

ви�ористання�земельної�ділян�и,�я�е�не�відповідає�вимо�ам�частин�др��ої,�п’ятої�цієї�статті,�та-

�е��лопотання�разом�з�доданими�до�ньо�о�до��ментами�повертається�Департаментом�земель-

них�рес�рсів�через�приймальню�Київради�із�земельних�питань�земле�орист�вач�.

7.�Рішення�про�змін��вид��ви�ористання�земельної�ділян�и�приймається�Київсь�ою�місь�ою

радою�в�поряд��,�встановленом��Ре�ламентом�Київсь�ої�місь�ої�ради�з��рах�ванням�особли-

востей,�встановлених�цим�Поряд�ом.

С�б’є�том�подання�прое�т��рішення�вист�пає�Департамент�земельних�рес�рсів,�а�прое�т�рі-

шення���цьом��разі�підпис�ється�дире�тором�та��ерівни�ом�юридичної�сл�жби�цьо�о�департа-

мент��та�подається�на�роз�ляд�Київсь�ої�місь�ої�ради�в�поряд��,�встановленом��Ре�ламентом

Київсь�ої�місь�ої�ради.

8.�Засвідчена��опія�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�видається�се�ретаріатом�Київсь�ої�місь�ої

ради�земле�орист�вач�,�а��опія�та�о�о�рішення�разом�із��адастровою�справою�передається�до

Департамент��земельних�рес�рсів.

9.�Земле�орист�вач�після�отримання��опії�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�про�змін��вид��ви-

�ористання�земельної�ділян�и�звертається�в��становленом��за�онодавством�поряд���до�тери-

торіально�о�ор�ан����м.�Києві�центрально�о�ор�ан��ви�онавчої�влади,�що�реаліз�є�державн��по-

літи�����сфері�земельних�відносин,�для�внесення�відповідних�змін�щодо�вид��ви�ористання�зе-

мельної�ділян�и�в�Державний�земельний��адастр�та�отримання�відповідно�о�витя���з�Держав-

но�о�земельно�о��адастр��з�новим�видом�ви�ористання�земельної�ділян�и.

10.�Зміни�до�до�овор��оренди�земельної�ділян�и�вносяться�в�поряд��,�встановленом��стат-

тею�35�цьо�о�Поряд��.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато��2

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�04.03.2015�№�195/1060

Київсь�а�місь�а�рада�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�36

______________________________________________________________________________________

наймен�вання�юридичної�особи�або�П.�І.�Б.�фізичної�особи�-підприємця,��ромадянина

_______________________________________________________________________________________

місцезнаходження�юридичної�особи/адреса�місця�проживання�

фізичної�особи�-�підприємця�або��ромадянина

_______________________________________________________________________________________

адреса�для�лист�вання,�телефон

КЛОПОТАННЯ ПРО ПОГОДЖЕННЯ МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ ОБ'ЄКТА

Відповідно�до�статті�151��Земельно�о��оде�с��У�раїни�прош��по�одити�місце�розташ�вання

об'є�та�на�земельній�ділянці�за�адресою:�____________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

з�метою�визначення�тимчасової�адреси�в�азати�місце�розташ�вання�земельної�ділян�и�

(в�лиця,�район�міста)

Інші�відомості�про�земельн��ділян��:

орієнтовний�розмір�____________________________________________�е�тарів�(�в.�метрів)

цільове�призначення�для�визначеної�мети�по�одження�місця�розташ�вання�об'є�та________

_________________________________________________________________________________________��

Із�Поряд�ом�передачі�(надання)�земельних�діляно��в��орист�вання�або���власність�із�земель

�ом�нальної�власності�в�місті�Києві,�затвердженим�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від________

№_____,�ознайомлений.

До��лопотання�додаються�до��менти,�передбачені�Поряд�ом�передачі�(надання)�земельних

діляно��в��орист�вання�або���власність�із�земель��ом�нальної�власності�в�місті�Києві,�зо�рема:

_________________________________________________________________________________________

-�об�р�нт�вання�необхідності�ви��п��та/або�відведення�земельної�ділян�и;

_________________________________________________________________________________________________________

-��рафічні�матеріали�в�масштабі�не�менше�1:2000,�на�я�их�зазначено�бажане�місце�розташ�вання�та

орієнтовний�розмір�земельної�ділян�и,�а�саме:�витя��з�місь�о�о�земельно�о��адастр��та�витя��з�містоб�дівно�о

�адастр�;

Продовження	перелі��	до��ментів,	доданих	до	�лопотання,	наводиться	на	звороті	�лопотання.

_______________________________ ___________________

П.�І.�Б.��ерівни�а�юридичної�особи,� підпис

фізичної����особи-підприємця����або�����ромадянина/��повноваженої�особи

Печат�а�юридичної�особи/фізичної�особи�-�підприємця

Продовження�перелі���до��ментів,�доданих�до��лопотання:

_______________________________________________________________________________________

— до��менти�щодо�правово�о�стат�с��об’є�тів�нер�хомо�о�майна�(б�дівель,�спор�д) —���разі�розташ�ван-

ня�та�их�на�землях��ом�нальної�власності���випад��,��оли�місце�розташ�вання�об’є�та,��рім�земель�приват-

ної�власності,�та�ож�по�одж�ється�на�землях��ом�нальної�власності;

_____________________________________________________________________________________________________

— нотаріально�засвідчена�письмова�з�ода�власни�а�земельної�ділян�и�(земле�орист�вача)�на�ви��п�зе-

мельної�ділян�и�(її�частини)�(�рім�ви��п��земельної�ділян�и�(її�частини)�на�підставах,�що�доп�с�ають�можли-

вість�її�прим�сово�о�відч�ження�з�мотивів�с�спільної�необхідності)�із�зазначенням�розмірів�передбаченої�для

ви��п��земельної�ділян�и�та��мов�її�ви��п�*;

_______________________________________________________________________________________________________

— засвідчені�печат�ою�та�підписом��ерівни�а�заці�авленої�особи��опії��становчих�до��ментів�(для�юридич-

них�осіб),�витя��з�Єдино�о�державно�о�реєстр��юридичних�осіб�та�фізичних�осіб-підприємців�(для�юридичних

осіб,�фізичних�осіб-підприємців),��опія�реєстраційно�о�номера�облі�ової��арт�и�платни�а�подат���(�рім��ро-

мадян�У�раїни,�я�і�через�свої�релі�ійні�або�інші�пере�онання�відмовилися�від�прийняття�реєстраційно�о�номе-

ра�облі�ової��арт�и�платни�а�подат���(ідентифі�аційно�о�номера),�офіційно�повідомили�про�це�відповідні�ор-

�ани�державної�влади�та�мають�відміт���в�паспорті��ромадянина�У�раїни)�(для�фізичних�осіб-підприємців);

________________________________________________________________________________________________________

— довіреність�або�засвідчена�в��становленом��поряд���її��опія,�на�підставі�я�ої�інтереси�заявни�а�пред-

ставлятиме��повноважена�ним�особа�(��разі�я�що��лопотання�подається�представни�ом);

______________________________________________________________________________________________________

— зазначаються�інші�до��менти,�що�додаються�відповідно�до�Поряд���передачі�(надання)�земельних�ді-

ляно��в��орист�вання�або���власність�із�земель��ом�нальної�власності�в�місті�Києві.

_____________________________________________________________________________________________________

*До�з�оди�власни�а�земельної�ділян�и�на�ви��п�земельної�ділян�и�додаються:

а)���разі�вини�нення�права�власності�на�земельн��ділян���до�01.01.2013 —��опія�видано�о�і�зареєстрова-

но�о�до��мента,�що�посвідч�є�право�власності�на�земельн��ділян��,�та�витя��з�Державно�о�земельно�о��а-

дастр��про�земельн��ділян��;

б)���разі�вини�нення�права�власності�на�земельн��ділян���після�01.01.2013 —��опії�до��ментів,�що�посвід-

ч�ють�оформлення�та�реєстрацію�права�власності�на�земельн��ділян��,�витя��з�Державно�о�земельно�о��а-

дастр��про�земельн��ділян��,�витя��з�Державно�о�реєстр��речових�прав�на�нер�хоме�майно�про�реєстра-

цію�права�власності�на�земельн��ділян��;

в)���разі�я�що�на�земельній�ділянці�розташовані�об’є�ти�нер�хомо�о�майна�(б�дівлі,�спор�ди) —�до��мен-

ти�щодо�правово�о�стат�с��об’є�тів�нер�хомо�о�майна,�розташованих�на�земельній�ділянці,�що�підтвердж�-

ють�в��становленом��за�оном�поряд���оформлення�та�реєстрацію�права�власності�на�та�е�нер�хоме�май-

но,�а�та�ож��опія�матеріалів�технічної�інвентаризації�об’є�тів�нер�хомо�о�майна.

_____________________________________________________________________________________________________

Приміт�а:�перелі��та�ре�візити�до��ментів,�я�і�додаються�до��лопотання,�заповнюються�влас-

нор�чно�заці�авленою�особою�або��повноваженим�нею�представни�ом.

_______________________________ ___________________

П.�І.�Б.��ерівни�а�юридичної�особи,� підпис

фізичної����особи-підприємця����або�����ромадянина/��повноваженої�особи

Печат�а�юридичної�особи/фізичної�особи�-�підприємця

Київський міський голова В. Кличко

Додато��3

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�04.03.2015�№�195/1060

Київсь�а�місь�а�рада�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�36

______________________________________________________________________________________

наймен�вання�юридичної�особи�або�П.�І.�Б.�фізичної�особи�-підприємця,��ромадянина

_______________________________________________________________________________________

місцезнаходження�юридичної�особи/адреса�місця�проживання�

фізичної�особи�-�підприємця�або��ромадянина

_______________________________________________________________________________________

адреса�для�лист�вання,�телефон

КЛОПОТАННЯ ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ 
ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ

Відповідно�до�Земельно�о��оде�с��У�раїни�та�За�он��У�раїни�«Про�земле�стрій»�прош��на-

дати�дозвіл�на�розроблення�до��ментації�із�земле�строю:

Місце�для

реєстраційних

позначо�

Місце�для

реєстраційних

позначо�
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_____________________________________________________________________________________________________

(в�азати�вид�до��ментації�із�земле�строю:�прое�т�земле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и�або

______________________________________________________________________________________________________

технічна�до��ментація�із�земле�строю�щодо�встановлення�меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості),

або

_________________________________________________________________________________________________________

технічна�до��ментація�із�земле�строю�щодо�поділ��та/або�об’єднання�земельних�діляно�)

Відомості�про�земельн��ділян��:�місце�розташ�вання�(адреса)_____________________________

орієнтовний�розмір__________________________________________________��е�тарів�(�в.�метрів);

цільове�призначення____________________________________________________________________;

наміри�щодо�видів�ви�ористання�земельної�ділян�и�в�межах�відповідної��ате�орії�земель,�до

я�их�вона�відноситься�за�своїм�основним�цільовим�призначенням__________________________;

вид�права,�на�я�ом��заці�авлена�особа�має�намір�одержати�земельн��ділян��:

_____________________________________________________________________________________�

(оренда,�постійне��орист�вання,�власність)

земельна�ділян�а�переб�ває�в��орист�ванні�на�праві____________________________________

(в�азати�вид�права:�оренда�чи

_______________________________________________________________________________________________________

постійне��орист�вання —�заповнюється���разі�подання��лопотання�про�поділ�чи�об’єднання�земельних�ді-

ляно�)

Із�Поряд�ом�передачі�(надання)�земельних�діляно��в��орист�вання�або���власність�із�земель

�ом�нальної�власності�в�місті�Києві,�затвердженим�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від___________

№___________________,�ознайомлений.

До��лопотання�додаються�до��менти,�передбачені�Поряд�ом�передачі�(надання)�земельних

діляно��в��орист�вання�або���власність�із�земель��ом�нальної�власності�в�місті�Києві,�зо�рема:

_________________________________________________________________________________________

— �рафічні�матеріали�в�масштабі�не�менше�1:2000,�на�я�их�зазначено�бажане�місце�розташ�вання�та�роз-

мір�земельної�ділян�и,�а�саме:�витя��з�місь�о�о�земельно�о��адастр��та�витя��з�містоб�дівно�о��адастр�.

Перелі�	до��ментів,	доданих	до	�лопотання,	наводиться	на	звороті	�лопотання.

_______________________________ ___________________

П.�І.�Б.��ерівни�а�юридичної�особи,� підпис

фізичної����особи�-�підприємця��/��або������повноваженої�особи

Печат�а�юридичної�особи/фізичної�особи�-�підприємця

Продовження�перелі���до��ментів,�доданих�до��лопотання:

__________________________________________________________________________________________

— нотаріально�посвідчена�письмова�з�ода�земле�орист�вача�на�вил�чення�земельної�ділян�и�чи�її�части-

ни�при�форм�ванні�нової�земельної�ділян�и�(��разі�необхідності�вил�чення�земельної�ділян�и)�або�припинен-

ня�права��орист�вання�земельною�ділян�ою�чи�її�частиною�при�форм�ванні�нової�земельної�ділян�и�(��разі�доб-

ровільної�відмови�від�права��орист�вання�земельною�ділян�ою)�із�зазначенням�розмірів�передбаченої�для

вил�чення�(припинення�права��орист�вання)�земельної�ділян�и�та��мов�її�вил�чення,�а�та�ож�до��менти,�що

посвідч�ють�правонаст�пництво�земле�орист�вача�(я�що�та�е�б�ло)*,�або���разі�ненадання�чи�відмови���на-

данні�та�ої�з�оди —�рішення�с�д��про�вирішення�цьо�о�питання;

______________________________________________________________________________________________________

— нотаріально�посвідчені��опії�до��ментів�щодо�правово�о�стат�с��об’є�тів�нер�хомо�о�майна�(б�дівель,

спор�д)�та��опія�матеріалів�технічної�інвентаризації�об’є�тів�нер�хомо�о�майна,�я�що�та�і�розташовані�на�зе-

мельній�ділянці,�а�щодо�об’є�тів�нер�хомо�о�майна�(б�дівель,�спор�д),�переданих�з��ом�нальної���державн�

власність,—�та�ож��опії�рішень��повноважених�ор�анів�щодо�передачі�із��ом�нальної�та�прийняття���держав-

н��власність�об’є�тів�нер�хомо�о�майна�(б�дівель,�спор�д)�та�а�ти�приймання-передачі�та�их�об’є�тів;

______________________________________________________________________________________________________

— нотаріально�посвідчена�з�ода�на�поділ�чи�об’єднання�земельної�ділян�и�заставодержателів,�інших��орис-

т�вачів�земельної�ділян�и,�я�що�та�і�є�(лише���разі�подачі��лопотання�щодо�поділ��та/або�об’єднання�земель-

них�діляно�);

_____________________________________________________________________________________________________

— �опії�до��ментів,�що�посвідч�ють�право�на�земельн��ділян���(лише���разі�подачі��лопотання�щодо�поді-

л��та/або�об’єднання�земельних�діляно�);

______________________________________________________________________________________________________

— витя��з�Державно�о�земельно�о��адастр��про�земельн��ділян���(��разі�подачі��лопотання�про�надання

дозвол��на�розроблення�технічної�до��ментації�із�земле�строю�щодо�встановлення�меж�земельної�ділян�и�в

нат�рі�(на�місцевості)�або���разі��подачі��лопотання�про�отримання�дозвол��на�розроблення�технічної�до��-

ментації�щодо�поділ��та/або�об’єднання�земельних�діляно�);

_________________________________________________________________________________________________________

— засвідчені�печат�ою�та�підписом��ерівни�а�заці�авленої�особи��опії��становчих�до��ментів�(для�юридич-

них�осіб),�витя��з�Єдино�о�державно�о�реєстр��юридичних�осіб�та�фізичних�осіб -�підприємців�(для�юридич-

них�осіб,�фізичних�осіб-підприємців),��опія�реєстраційно�о�номера�облі�ової��арт�и�платни�а�подат���(�рім

�ромадян�У�цаїни,�я�і�через�свої�релі�ійні�або�інші�пере�онання�відмовилися�від�прийняття�реєстраційно�о�но-

мера�облі�ової��арт�и�платни�а�подат���(ідентифі�аційно�о�номера),�офіційно�повідомили�про�це�відповідні

ор�ани�державної�влади�та�мають�відміт���в�паспорті��ромадянина�У�раїни)�(для�фізичних�осіб-підприємців),

а�для��ромадянина —��опія�до��мента,�що�посвідч�є�особ�,�та��опія�реєстраційно�о�номера�облі�ової��арт-

�и�платни�а�подат���(�рім��ромадян�У�раїни,�я�і�через�свої�релі�ійні�або�інші�пере�онання�відмовилися�від

прийняття�реєстраційно�о�номера�облі�ової��арт�и�платни�а�подат���(ідентифі�аційно�о�номера),�офіційно�по-

відомили�про�це�відповідні�ор�ани�державної�влади�та�мають�відміт���в�паспорті��ромадянина�У�раїни);

______________________________________________________________________________________________________

— довіреність�або�засвідчена�в��становленом��поряд���її��опія,�на�підставі�я�ої�інтереси�заявни�а�представ-

лятиме�йо�о��повноважена�ним�особа�(��разі�я�що��лопотання�подається�представни�ом);

______________________________________________________________________________________________________

— зазначаються�інші�до��менти,�що�додаються�відповідно�до�Поряд���передачі�(надання)�земельних�діля-

но��в��орист�вання�або���власність�із�земель��ом�нальної�власності�в�місті�Києві.

______________________________________________________________________________________________________

*До�з�оди�земле�орист�вача�на�вил�чення�чи�припинення�права��орист�вання�земельною�ділян�ою�або

до��лопотання�щодо�поділ��та/або�об’єднання�земельних�діляно�,�а�та�ож���разі�передачі�сформованої�зе-

мельної�ділян�и�без�зміни�її�цільово�о�призначення�додаються:

а)���разі�вини�нення�права��орист�вання�земельною�ділян�ою�до�01.01.2013 —��опія�до��мента,�що�посвід-

ч�є�право��орист�вання�земельною�ділян�ою,�та�витя��з�Державно�о�земельно�о��адастр��про�земельн��ді-

лян��;

б)���разі�вини�нення�права��орист�вання�земельною�ділян�ою�після�01.01.2013 —��опії�до��ментів,�що�по-

свідч�ють�оформлення�та�реєстрацію�права��орист�вання�земельною�ділян�ою,�витя��з�Державно�о�земель-

но�о��адастр��про�земельн��ділян��,�витя��з�Державно�о�реєстр��речових�прав�на�нер�хоме�майно�про�ре-

єстрацію�права��орист�вання�земельною�ділян�ою.

У�разі�подачі��лопотання�щодо�земельної�ділян�и,�я�а�надавалась�в��орист�вання�до�15.03.1991�(до�вве-

дення�в�дію�Земельно�о��оде�с��У�раїнсь�ої�РСР),�до�з�оди�земле�орист�вача�додаються��опії�рішень��пов-

новажених�ор�анів�про�передач��земельної�ділян�и�в��орист�вання�або���разі�відс�тності�земле�орист�ва-

ча�до��лопотання�додається�довід�а�Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�про�відс�тність�в�архіві�до��ментів�щодо�відве-

дення�відповідної�земельної�ділян�и�до�введення�в�дію�Земельно�о��оде�с��У�раїнсь�ої�РСР�та/або�видані

�повноваженими�ор�анами�інші�до��менти,�що�відповідно�до�за�онодавства�підтвердж�ють�відс�тність�зем-

ле�орист�вача�та�речових�прав�інших�осіб�на�земельн��ділян��,�щодо�я�ої�подано��лопотання

_____________________________________________________________________________________________________

Приміт�а:�перелі��та�ре�візити�до��ментів,�я�і�додаються�до��лопотання,�заповнюються�влас-

нор�чно�заці�авленою�особою�або��повноваженим�нею�представни�ом.

_______________________________ ___________________

П.�І.�Б.��ерівни�а�юридичної�особи,� підпис

фізичної����особи�-�підприємця����або����повноваженої�особи

Печат�а�юридичної�особи/фізичної�особи�-�підприємця

Київський міський голова В. Кличко

Додато��4

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�04.03.2015�№�195/1060

Київсь�а�місь�а�рада�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�36

______________________________________________________________________________________

наймен�вання�юридичної�особи�або�П.�І.�Б.�фізичної�особи�-підприємця,��ромадянина

_______________________________________________________________________________________

місцезнаходження�юридичної�особи/адреса�місця�проживання�

фізичної�особи�-�підприємця�або��ромадянина

_______________________________________________________________________________________

адреса�для�лист�вання,�телефон

КЛОПОТАННЯ ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
(її ЧАСТИНИ) В СУБОРЕНДУ

Відповідно�до�Земельно�о��оде�с��У�раїни,�за�онів�У�раїни�«Про�оренд��землі»�та�«Про�зем-

ле�стрій»�прош��надати�дозвіл�на�передач��земельної�ділян�и�(її�частини)�в�с�боренд�:

Відомості�про�с�борендаря:

_________________________________________________________________________________________

(наймен�вання�юридичної�особи�або�П.�І.�Б.�фізичної�особи,�в�том��числі�підприємця)�

_____________________________________________________________________________________________________

(місцезнаходження�юридичної�особи�або�місце�проживання�фізичної�особи,�в�том��числі�підприємця)

_____________________________________________________________________________________________________

(�од�ЄДРПОУ�юридичної�особи�або�реєстраційний�номер�облі�ової��арт�и�платни�а�подат�ів�фізичної�осо-

би,�в�том��числі�підприємця)

Відомості�про�земельн��ділян��:

місце�розташ�вання�(адреса)____________________________________________________________;

розмір�земельної�ділян�и�(її�частини)________________________________��е�тарів�(�в.�метрів);

цільове�призначення;____________________________________________________________________

�адастровий�номер;_____________________________________________________________________

види�ви�ористання�земельної�ділян�и�в�межах�відповідної��ате�орії�земель�відповідно�до�ві-

домостей,�зареєстрованих���Державном��земельном���адастрі

_________________________________________________________________________________________;

земельна�ділян�а�переб�ває�в�оренді�на�праві�до�овор��оренди___________________________

_________________________________________________________________________________________;

(зазначаються�відомості�про�до�овір�оренди�земельної�ділян�и)

право�оренди�земельної�ділян�и�зареєстровано�в�Державном��реєстрі�речових�прав�на�не-

р�хоме�майно,�що�посвідч�ється____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

(зазначаються�відомості�про�до��мент,�я�ий�посвідч�є�реєстрацію�права�оренди)

Із�Поряд�ом�передачі�(надання)�земельних�діляно��в��орист�вання�або���власність�із�земель

�ом�нальної�власності�в�місті�Києві,�затвердженим�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від_______

№_______________________,�ознайомлений.

Перелі�	до��ментів,	я�і	додано	до	�лопотання,	наводиться	на	звороті	�лопотання

__________________________________ ____________________________

П.�І.�Б.��ерівни�а�юридичної�особи,� підпис

фізичної����особи�-�підприємця��/��або������повноваженої�особи

Печат�а�юридичної�особи/фізичної�особи�-�підприємця

До��лопотання�додаються�до��менти,�передбачені�Поряд�ом�передачі�(надання)�земельних

діляно��в��орист�вання�або���власність�із�земель��ом�нальної�власності�в�місті�Києві,�зо�рема:

___________________________________________________________________________________________

— �рафічні�матеріали,�на�я�их�зазначено�місце�розташ�вання�земельної�ділян�и,�а�саме:�витя��з�місь�о-

�о�земельно�о��адастр�;

________________________________________________________________________________________________________

— �опія�до�овор��оренди�земельної�ділян�и�та�до��менти,�то�посвідч�ють�реєстрацію�права�оренди�в

Державном��реєстрі�речових�прав�на�нер�хоме�майно,�я�що�право�оренди�зареєстровано�після�01.01.2013;

______________________________________________________________________________________________________

— витя��з�Державно�о�земельно�о��адастр��про�земельн��ділян��,�с�ладовою�я�о�о�є��адастровий�план

земельної�ділян�и�(на�підтвердження�державної�реєстрації�земельної�ділян�и);

______________________________________________________________________________________________________

— нотаріально�посвідчені��опії�до��ментів�щодо�правово�о�стат�с��об’є�тів�нер�хомо�о�майна�(б�дівель,

спор�д),�я�що�та�і�розташовані�на�земельній�ділянці;

______________________________________________________________________________________________________

— �опія�матеріалів�технічної�інвентаризації�об’є�тів�нер�хомо�о�майна,�я�що�та�і�розташовані�на�земель-

ній�ділянці;

______________________________________________________________________________________________________

— технічна�до��ментація�із�земле�строю�щодо�встановлення�меж�частини�земельної�ділян�и,�на�я���по-

ширюється�право�с�боренди�(��разі�намір��передати�в�с�боренд��частин��земельної�ділян�и);

______________________________________________________________________________________________________

— технічна�до��ментація�із�земле�строю�щодо�відновлення�меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості) —

��випад���відновлення�меж�земельної�ділян�и�в�нат�рі�(на�місцевості)���зв’яз���із�повною�(част�овою)�втратою

в�нат�рі�(на�місцевості)�межових�зна�ів,�їх�пош�одженням,�я�е��неможливлює�ви�ористання�межових�зна�ів;

_____________________________________________________________________________________________________

— засвідчені�печат�ою�та�підписом��ерівни�а�заці�авленої�особи��опії��становчих�до��ментів�(для�юри-

дичних�осіб),�витя��з�Єдино�о�державно�о�реєстр��юридичних�осіб�та�фізичних�осіб -�підприємців�(для�юри-

Місце�для

реєстраційних

позначо�



дичних�осіб,�фізичних�осіб-підприємців),��опія�реєстраційно�о�номера�облі�ової��арт�и�платни�а�подат��

(�рім��ромадян�У�раїни,�я�і�через�свої�релі�ійні�або�інші�пере�онання�відмовилися�від�прийняття�реєстра-

ційно�о�номера�облі�ової��арт�и�платни�а�подат���(ідентифі�аційно�о�номера),�офіційно�повідомили�про�це

відповідні�ор�ани�державної�влади�та�мають�відміт���в�паспорті��ромадянина�У�раїни)�(для�фізичних�осіб-

підприємців),�а�для��ромадянина —��опія�до��мента,�що�посвідч�є�особ�,�та��опія�реєстраційно�о�номера

облі�ової��арт�и�платни�а�подат���(�рім��ромадян�У�раїни,�я�і�через�свої�релі�ійні�або�інші�пере�онання�від-

мовилися�від�прийняття�реєстраційно�о�номера�облі�ової��арт�и�платни�а�подат���(ідентифі�аційно�о�но-

мера),�офіційно�повідомили�про�це�відповідні�ор�ани�державної�влади�та�мають�відміт���в�паспорті��рома-

дянина�У�раїни);

______________________________________________________________________________________________________

- довіреність�або�засвідчена�в��становленом��поряд���її��опія,�на�підставі�я�ої�інтереси�заявни�а�представ-

лятиме��повноважена�ним�особа�(��разі�я�що��лопотання�подається�представни�ом);

______________________________________________________________________________________________________

- зазначаються�інші�до��менти,�що�додаються�відповідно�до�Поряд���передачі�(надання)�земельних�діля-

но��в��орист�вання�або���власність�із�земель��ом�нальної�власності�в�місті�Києві.

____________________________________________________________________________________________________

Приміт�а:�перелі��та�ре�візити�до��ментів,�я�і�додаються�до��лопотання,�заповнюються�власно-

р�чно�заці�авленою�особою�або��повноваженим�нию�представни�ом.

_______________________________ ___________________

П.�І.�Б.��ерівни�а�юридичної�особи,� підпис

фізичної����особи����-����підприємця����або�����повноваженої�особи

Печат�а�юридичної�особи/фізичної�особи�-�підприємця

Київський міський голова В. Кличко

Додато��5

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�04.03.2015�№�195/1060

Київсь�а�місь�а�рада�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�36

______________________________________________________________________________________

наймен�вання�юридичної�особи�або�П.�І.�Б.�фізичної�особи�-�підприємця,��ромадянина

_______________________________________________________________________________________

місцезнаходження�юридичної�особи/адреса�місця�проживання�

фізичної�особи�-�підприємця�або��ромадянина

_______________________________________________________________________________________

адреса�для�лист�вання,�телефон

КЛОПОТАННЯ ПРО ПЕРЕДАЧУ (НАДАННЯ) ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ БЕЗ
СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ

Відповідно�до�Земельно�о��оде�с��У�раїни�прош��надати�(передати)�земельн��ділян��,�я�а

зареєстрована�в�Державном��земельном���адастрі�та�право��ом�нальної�власності�на�я��

зареєстровано�в�Державном��реєстрі�речових�прав�на�нер�хоме�майно,�без�с�ладання�до��ментації

із�земле�строю�в�(�):

__________________________________________________________________________________________

(в�азати�вид�права:�оренда,�постійне��орист�вання,�власність)

Відомості�про�земельн��ділян��:

місце�розташ�вання�(адреса)�____________________________________________________________;

розмір_______________________________________________________________��е�тарів�(�в.�метрів);

цільове�призначення_____________________________________________________________________;

�адастровий�номер�земельної�ділян�и�відповідно�до�відомостей�Державно�о�земельно�о

�адастр��_____________________________________________________________________________________;

наміри�щодо�видів�ви�ористання�земельної�ділян�и�в�межах�відповідної��ате�орії�земель,�до

я�их�вона�відноситься�за�своїм�основним�цільовим�призначенням�_______________________________

__________________________________________________________________________________________;

Із�Поряд�ом�передачі�(надання)�земельних�діляно��в��орист�вання�або���власність�із�земель

�ом�нальної�власності�в�місті�Києві,�затвердженим�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від______________

№________________________________�,�ознайомлений.

До��лопотання�додаються�до��менти,�передбачені�Поряд�ом�передачі�(надання)�земельних

діляно��в��орист�вання�або���власність�із�земель��ом�нальної�власності�в�місті�Києві,�зо�рема:

________________________________________________________________________________________

-�витя��з�Державно�о�земельно�о��адастр��про�земельн��ділян���(�рім�випад��,��оли�та�ий�витя��додано

до�з�оди�земле�орист�вача)

Продовження	перелі��	до��ментів,	я�і	додано	до	�лопотання,	наводиться	на	звороті	�лопотання.

_______________________________ ___________________

П.�І.�Б.��ерівни�а�юридичної�особи,� підпис

фізичної����особи����-����підприємця�/���або�����повноваженої�особи

Печат�а�юридичної�особи/фізичної�особи�-�підприємця

Продовження�перелі���до��ментів,�доданих�до��лопотання:

___________________________________________________________________________________________

-�нотаріально�посвідчені��опії�до��ментів�щодо�правово�о�стат�с��об'є�тів�нер�хомо�о�майна�(б�дівель,

спор�д)�та��опія�матеріалів�технічної�інвентаризації�об'є�тів�нер�хомо�о�майна,�я�що�та�і�розташовані�на

земельній�ділянці,�а�щодо�об'є�тів�нер�хомо�о�майна�(б�дівель,�спор�д),�переданих�з��ом�нальної���державн�

власність,�-�та�ож��опії�рішень��повноважених�ор�анів�щодо�передачі�із��ом�нальної�та�прийняття���державн�

власність�об'є�тів�нер�хомо�о�майна�(б�дівель,�спор�д)�та�а�ти�приймання-передачі�та�их�об'є�тів;

______________________________________________________________________________________________________

-�нотаріально�посвідчена�письмова�з�ода�земле�орист�вача�на�вил�чення�земельної�ділян�и�(��разі

необхідності�вил�чення�земельної�ділян�и)�чи�припинення�права��орист�вання�земельною�ділян�ою�(��разі�добровільної

відмови�від�права��орист�вання�земельною�ділян�ою)�або���разі�ненадання�чи�відмови���наданні�та�ої�з�оди

-�рішення�с�д��про�вирішення�цьо�о�питання.�До�з�оди�земле�орист�вача�на�вил�чення�чи�припинення�права

�орист�вання�земельною�ділян�ою�додаються��опії�до��ментів,�що�посвідч�ють�оформлення�та�реєстрацію

права��орист�вання�земельною�ділян�ою,�витя��з�Державно�о�земельно�о��адастр��про�земельн��ділян��,

витя��з�Державно�о�реєстр��речових�прав�на�нер�хоме�майно�про�реєстрацію�речово�о�права�на�земельн�

ділян��;

_______________________________________________________________________________________________________

-�засвідчені�печат�ою�та�підписом��ерівни�а�заці�авленої�особи��опії��становчих�до��ментів�(для�юридичних

осіб),�витя��з�Єдино�о�державно�о�реєстр��юридичних�осіб�та�фізичних�осіб�-�підприємців�(для�юридичних

осіб,�фізичних�осіб�-�підприємців),��опія�реєстраційно�о�номера�облі�ової��арт�и�платни�а�подат���(�рім

�ромадян�У�раїни,�я�і�через�свої�релі�ійні�або�інші�пере�онання�відмовилися�від�прийняття�реєстраційно�о�номера

облі�ової��арт�и�платни�а�подат���(ідентифі�аційно�о�номера),�офіційно�повідомили�про�це�відповідні�ор�ани

державної�влади�та�мають�відміт���в�паспорті��ромадянина�У�раїни)�(для�фізичних�осіб�-�підприємців),�а�для

�ромадянина�-��опія�до��мента,�що�посвідч�є�особ�,�та��опія�реєстраційно�о�номера�облі�ової��арт�и�платни�а

подат���(�рім��ромадян�У�раїни,�я�і�через�свої�релі�ійні�або�інші�пере�онання�відмовилися�від�прийняття

реєстраційно�о�номера�облі�ової��арт�и�платни�а�подат���(ідентифі�аційно�о�номера),�офіційно�повідомили

про�це�відповідні�ор�ани�державної�влади�та�мають�відміт���в�паспорті��ромадянина�У�раїни);

_____________________________________________________________________________________________________

-�довіреність�або�засвідчена�в��становленом��поряд���її��опія,�на�підставі�я�ої�інтереси�заявни�а

представлятиме��повноважена�ним�особа�(��разі�я�що��лопотання�подається�представни�ом);

______________________________________________________________________________________________________

-�зазначаються�інші�до��менти,�що�додаються�відповідно�до�Поряд���передачі�(надання)�земельних�діляно�

в��орист�вання�або���власність�із�земель��ом�нальної�власності�в�місті�Києві.

______________________________________________________________________________________________________

Приміт�а:���перелі���та�ре�візити���до��ментів,��я�і��додаються���до����лопотання,

заповнюються�власнор�чно�заці�авленою�особою�або��повноваженим�нею�представни�ом.

_______________________________ ___________________

П.�І.�Б.��ерівни�а�юридичної�особи,� підпис

фізичної����особи����-����підприємця����або�����повноваженої�особи

Печат�а�юридичної�особи/фізичної�особи�-�підприємця

Київський міський голова В. Кличко

Додато��6

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�04.03.2015�№�195/1060

Київсь�а�місь�а�рада�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�36

______________________________________________________________________________________

наймен�вання�юридичної�особи�або�П.�І.�Б.�фізичної�особи�-�підприємця,��ромадянина

_______________________________________________________________________________________

місцезнаходження�юридичної�особи/адреса�місця�проживання�

фізичної�особи�-�підприємця�або��ромадянина

_______________________________________________________________________________________

адреса�для�лист�вання,�телефон

КЛОПОТАННЯ ПРО ЗМІНУ ВИДУ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
Відповідно����до����Земельно�о�����оде�с�����У�раїни����прош�����змінити��вид��ви�ористання

земельної�ділян�и,�що�переб�ває����орист�ванні

_________________________________________________________________________________________

(в�азати�наймен�вання�юридичної�особи,�П.І.Б.�фізичної�особи�-�підприємця�або��ромадянина)

Відомості�про�земельн��ділян��:

місце�розташ�вання�(адреса)�___________________________________________________________;

розмір_______________________________________________________________��е�тарів�(�в.�метрів);

існ�юче�цільове�призначення__________________________________________________________�

______________________________________________________________________________________________________

�адастровий�номер�земельної�ділян�и�відповідно�до�відомостей�Державно�о�земельно�о

�адастр��_________________________________________________________________________________;

до��мент,�що�посвідч�є�право��орист�вання�земельною�ділян�ою�або�реєстрацію�права

�орист�вання�в�Державном��реєстрі�речових�прав�на�нер�хоме�майно�___________________________

__________________________________________________________________________________________;

(до�овір�оренди,�державний�а�т�на�право�постійно�о��орист�вання�земельною�ділян�ою,�витя��з�Державно�о

реєстр��речових�прав�на�нер�хоме�майно)

Наміри�щодо�зміни�вид��ви�ористання�земельної�ділян�и�в�межах�відповідної��ате�орії�земель,

до�я�их�вона�відноситься�за�своїм�основним�цільовим�призначенням�_________________________

_________________________________________________________________________________________

Із�Поряд�ом�передачі�(надання)�земельних�діляно��в��орист�вання�або���власність�із�земель

�ом�нальної�власності�в�місті�Києві,�затвердженим�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від____________

№�______________________________________________________,�ознайомлений.

Перелі�	до��ментів,	я�і	додано	до	�лопотання,	наводиться	на	звороті	�лопотання.

_______________________________ ___________________

П.�І.�Б.��ерівни�а�юридичної�особи,� підпис

фізичної����особи����-����підприємця��/��або�����повноваженої�особи�/або��ромадянина

Печат�а�юридичної�особи/фізичної�особи�-�підприємця

До��лопотання�додаються�до��менти,�передбачені�Поряд�ом�передачі�(надання)�земельних

діляно��в��орист�вання�або���власність�із�земель��ом�нальної�власності�в�місті�Києві,�зо�рема:

_________________________________________________________________________________________

-�технічна�до��ментація�із�земле�строю�щодо�встановлення�(відновлення)�меж�земельної�ділян�и�(на

місцевості)�з�обґр�нт�ванням�можливості�зміни�вид��ви�ористання�земельної�ділян�и,�до�с�лад��я�ої�входять:

�рафічні�матеріали���масштабі�не�менше�1:2000,�на�я�их�зазначено�місце�розташ�вання�земельної�ділян�и,

а�саме:�витя��з�місь�о�о�земельно�о��адастр�;

витя��з�Державно�о�земельно�о��адастр��про�земельн��ділян��;

�опія�до��мента,�що�посвідч�є�право�на�земельн��ділян���та/або�до��менти,�що�посвідч�ють�реєстрацію

права��орист�вання�в�Державном��реєстрі�речових�прав�на�нер�хоме�майно;

висново��Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�щодо�можливості�зміни�вид��ви�ористання�земельної

ділян�и;

витя��з�містоб�дівно�о��адастр�;

нотаріально�посвідчені��опії�до��ментів�щодо�правово�о�стат�с��об'є�тів�нер�хомо�о�майна�(б�дівель,

спор�д),�я�що�та�і�розташовані�на�земельній�ділянці;

�опія�матеріалів�технічної�інвентаризації�об'є�тів�нер�хомо�о�майна,�я�що�та�і�розташовані�на�земельній

ділянці;

засвідчені�печат�ою�та�підписом��ерівни�а�заці�авленої�особи��опії��становчих�до��ментів�(для�юридичних

осіб),�витя��з�Єдино�о�державно�о�реєстр��юридичних�осіб�та�фізичних�осіб�-�підприємців�(для�юридичних

осіб,�фізичних�осіб�-�підприємців),��опія�реєстраційно�о�номера�облі�ової��арт�и�платни�а�подат���(�рім

�ромадян�У�раїни,�я�і�через�свої�релі�ійні�або�інші�пере�онання�відмовилися�від�прийняття�реєстраційно�о

номера�облі�ової��арт�и�платни�а�подат���(ідентифі�аційно�о�номера),�офіційно�повідомили�про�це�відповідні

ор�ани�державної�влади�та�мають�відміт���в�паспорті��ромадянина�У�раїни)�(для�фізичних�осіб�-�підприємців),

а�для��ромадянина�-��опія�до��мента,�що�посвідч�є�особ�,�та��опія�реєстраційно�о�номера�облі�ової��арт�и

платни�а�подат���(�рім��ромадян�У�раїни,�я�і�через�свої�релі�ійні�або�інші�пере�онання�відмовилися�від

прийняття�реєстраційно�о�номера�облі�ової��арт�и�платни�а�подат���(ідентифі�аційно�о�номера),�офіційно

повідомили�про�це�відповідні�ор�ани�державної�влади�та�мають�відміт���в�паспорті��ромадянина�У�раїни);

______________________________________________________________________________________________________

-�довіреність�або�засвідчена�в��становленом��поряд���її��опія,�на�підставі�я�ої�інтереси�заявни�а

представлятиме��повноважена�ним�особа�(��разі�я�що��лопотання�подається�представни�ом).

_________________________________________________________________________________________________________

-��зазначаються���інші��до��менти,��що��додаються��відповідно��до��Поряд���передачі���(надання)��земельних�

Місце�для

реєстраційних

позначо�

Місце�для

реєстраційних

позначо�

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
3 êâ³òíÿ 2015 ð.
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діляно���в��орист�вання�або���власність�із�земель��ом�нальної�власності�в�місті�Києві.

________________________________________________________________________________________________�

Приміт�а:			перелі�		та		ре�візити			до��ментів,			я�і			додаються			до			�лопотання,	заповнюються

власнор�чно	заці�авленою	особою	або	�повноваженим	нею	представни�ом.

_______________________________ ___________________

П.�І.�Б.��ерівни�а�юридичної�особи,� підпис

фізичної����особи����-����підприємця����або��повноваженої�особи

Печат�а�юридичної�особи/фізичної�особи�-�підприємця

Київський міський голова В. Кличко

Додато��7

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�04.03.2015�№�195/1060

Київсь�а	місь�а	рада	м.	Київ,	в�л.	Хрещати�,	36

Юридична	особа/фізична	особа:_________________________________________________________

(надалі�-�заявни�) (назва�юридичної�особи�або�П.�І.�Б.�фізичної�особи)

Відомості	про	об'є�т	земле�строю:

місце�розташ�вання�земельної�ділян�и___________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

вид�права�на�землю�______________________________________________________________________

(постійне��орист�вання,�оренда,�власність)�

цільове�призначення�земельної�ділян�и�___________________________________________________

________________________________________________________________________________________

орієнтовний�розмір�земельної�ділян�и�____________________________%а;

облі�овий��од�земельної�ділян�и�___________________________________________________

Відповідно�до�Земельно%о��оде�с��У�раїни,�Поряд���передачі�(надання)�земельних�діляно���

�орист�вання��або���власність��із�земель���ом�нальної�власності�в�місті��Києві,�затверджено%о

рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від_____________���№___________��,�та�на�підставі�виснов��

постійної�����омісії����Київради����з�����питань�����містоб�д�вання,�����архіте�т�ри����та�земле�орист�вання

(прото�ол��№_______��від__________)���заявни���� надається			ДОЗВІЛ	(ВІДМОВА	�	наданні

дозвол�) на�розроблення�до��ментації�із�земле�строю.

Підстави�для�відмови���наданні�дозвол��на�розроблення�до��ментації�із�земле�строю:_________

_____________________________________________________�(не�зазначаються���разі�надання�дозвол�).

(зазначаються�норми�за�онодавства�та�інші�наявні�підстави�для�відмови).�

Цей�дозвіл�дає�право�звертатися�із�замовленням�на�розроблення�до��ментації�із�земле�строю

до�осіб,�я�і�відповідно�до�за�онодавства�є�розробни�ами�до��ментації�із�земле�строю�та�мають

право�на�ви�онання�цих�видів�робіт�(не�зазначається���разі�відмови���наданні�дозвол�).

Втрати�і�збит�и�заявни�а�внаслідо��відмови�Київсь�ої�місь�ої�ради���наданні�(передачі)�земельної

ділян�и����орист�вання�є�власним�ризи�ом�заявни�а�і�Київсь�ою�місь�ою�радою�не�відш�одов�ються

(не�зазначається���разі�відмови���наданні�дозвол�).

Додато�:�план-схема�земельної�ділян�и�(наводиться�на�звороті�дозвол�).

Київсь�ий�місь�ий�%олова�або�

Заст�пни��місь�о%о�%олови�-�се�ретар�

Київсь�ої�місь�ої�ради ______________________(П.І.Б.,�підпис)

Київський міський голова В. Кличко

ДОЗВІЛ (ВІДМОВА У НАДАННІ ДОЗВОЛУ)
на розроблення документації із

землеустрою

Місце�для�реєстраційних

позначо�

(дата�та�номер�дозвол�/відмови��

наданні�дозвол�,�інші�дані�за

необхідності)

1.�Розірвати�до%овір�оренди�земельної�ділян-

�и�від�28.03.2008�№ 78-6-00528,���ладений�між

Київсь�ої�місь�ої�радою�та�товариством�з�обме-

женою�відповідальністю�«Архіте�т�рно-б�дівель-

ний�альянс»�на�підставі�рішення�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�01.10.2007�№ 433/3267�«Про�передач�

товариств��з�обмеженою�відповідальністю�«Ар-

хіте�т�рно-б�дівельний�альянс»�земельної�ділян-

�и�для�б�дівництва,�е�спл�атації�та�обсл�%ов�-

вання�житлово%о,�соціально-поб�тово%о,�тор%о-

вельно-розважально%о,���льт�рно%о,�%отельно-

офісно%о,�спортивно-оздоровчо%о��омпле�с��на

в�л.�Прирічній���Оболонсь�ом��районі�м.�Києва».

2.�Внести�зміни�до�Про%рами�розвит���зеленої

зони�міста�Києва�до�2010�ро���та��онцепції�фор-

м�вання�зелених�насаджень�в�центральній�части-

ні�міста,�затверджених�рішенням�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�19.07.2005�№ 806/3381,�в�лючивши�до

перелі���озеленених�територій�за%ально%о��орис-

т�вання�міста�Києва,�що�відповідають�типоло%іч-

ним�озна�ам�та�план�вальним�вимо%ам�(таблиця

№2),�земельн��ділян���площею�16,44�%а�на�в�ли-

ці�Прирічній�в�Оболонсь�ом��районі�міста�Києва.

3.�Київсь�ом���ом�нальном��об’єднанню�зе-

лено%о�б�дівництва�та�е�спл�атації�зелених�наса-

джень�міста�«Київзеленб�д»�ви�онавчо%о�ор%ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації)�здійснити�всі�необхідні�ор%ані-

заційно-правові�заходи�щодо�оформлення�пра-

ва��орист�вання�земельною�ділян�ою�за%альною

площею� 16,44� %а� (�адастровий� номер

8000000000:78:215:084)�на�в�лиці�Прирічній�в

Оболонсь�ом��районі�міста�Києва.

4.�Ви�онавчом��ор%ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації):

4.1�Здійснити�всі�необхідні�ор%анізаційно-пра-

вові�заходи�щодо�зняття�з�реєстрації�до%овор�

оренди�земельної�ділян�и�від�28.03.2008�№ 78-

6-00528,���ладено%о�між�Київсь�ою�місь�ою�ра-

дою�та�товариством�з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«Архіте�т�рно-б�дівельний�альянс».

4.2�Проінформ�вати�товариство�з�обмеженою

відповідальністю�«Архіте�т�рно-б�дівельний�аль-

янс»�про�прийняття�цьо%о�рішення.

5.�Оприлюднити�це�рішення�в�%азеті�Київсь�ої

місь�ої�ради�«Хрещати�».

6.�Контроль�за�ви�онанням�цьо%о�рішення�по-

�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та�зем-

ле�орист�вання.

Київський міський голова В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 26.12.2014 № 753/753 «Про надання комунальному

підприємству з утримання та експлуатації житлового фонду
спеціального призначення «Спецжитлофонд» земельних ділянок

для житлового будівництва (малоповерхового — до 4;х
наземних поверхів) для учасників АТО 

(поранених і членів родин, в яких учасники антитерористичної
операції загинули при проведенні АТО) 

та для соціально;побутового будівництва 
в с. Биківня у Деснянському районі м. Києва»

Рішення Київської міської ради № 219/1084 від 5 березня 2015 року
Відповідно до статей 9, 123 Земельного кодексу України, у зв’язку з технічною помилкою, Київська міська

рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�до�рішення�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�26.12.2014�№ 753/753�«Про�на-

дання��ом�нальном��підприємств��з��три-

мання�та�е�спл�атації�житлово%о�фонд��спе-

ціально%о�призначення�«Спецжитлофонд»�зе-

мельних�діляно��для�житлово%о�б�дівництва

(малоповерхово%о —�до�4-х�наземних�повер-

хів)�для��часни�ів�АТО�(поранених�і�членів

родин,�в�я�их��часни�и�антитерористичної

операції�за%ин�ли�при�проведенні�АТО)�та

для�соціально-поб�тово%о�б�дівництва�в�с.

Би�івня���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва»,�а

саме:

— ��п�н�ті�2�слова�та�цифри�«�адастровий

номер�8000000000:62:505:0018»�замінити�сло-

вами� та� цифрами� «�адастровий� номер

8000000000:62:506:0018».

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо%о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.

Київський міський голова В. Кличко

Про розірвання договору оренди земельної ділянки 
від 28.03.2008 № 78;6;00528, укладеного між Київською міською

радою та товариством з обмеженою відповідальністю
«Архітектурно;будівельний альянс»

Рішення Київської міської ради № 175/1040 від 4 березня 2015 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 9 Земельного кодексу Укра;

їни, статті 32 Закону України «Про оренду землі», статті 188 Господарського кодексу України, статті 416 Ци;
вільного кодексу України та враховуючи те, що товариством з обмеженою відповідальністю «Архітектурно;
будівельний альянс» не виконано умов пункту 8.4 договору оренди земельної ділянки від 28.03.2008 № 78;
6;00528, а саме: з моменту державної реєстрації цього договору будівництво не розпочато, чим порушено стро;
ки завершення забудови земельної ділянки, а також зважаючи на численні звернення жителів Оболонсько;
го району проти забудови прибережної смуги житлового масиву Оболонь та зеленої зони міста Києва, Київ;
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 22 вересня 2011 року № 37/6253 «Про затвердження Порядку

розміщення реклами в м. Києві»
Рішення Київської міської ради № 268/1133 від 19 березня 2015 року

Відповідно до законів України «Про столицю України — місто;герой Київ», «Про місцеве самоврядування
в Україні», «Про рекламу», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Ка;
бінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розпорядження виконавчого органу Київської місь;
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 грудня 2014 року № 1550 «Про внесення змін до
Положення про Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Ки;
ївської міської державної адміністрації)», затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27 січня 2011 року № 90, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�У�те�сті�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

22�вересня�2011�ро���№ 37/6253�«Про�затвер-

дження�Поряд���розміщення�ре�лами�в�м.�Ки-

єві»�слова�«Департамент�с�спільних��ом�ні�а-

цій»�в��сіх�відмін�ах�замінити�словами�«Депар-

тамент�містоб�д�вання�та�архіте�т�ри»���відпо-

відних�відмін�ах.

2.�У�Поряд���розміщення�ре�лами�в�місті�Києві,

затвердженом��рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�22�вересня�2011�ро���№37/62537,�слова�«Де-

партамент�с�спільних��ом�ні�ацій»�в��сіх�відмін-

�ах�замінити�словами�«Департамент�містоб�д�-

вання�та�архіте�т�ри»���відповідних�відмін�ах.

3.�Це�рішення�наб�ває�чинності�з�дня�йо%о

офіційно%о�оприлюднення�в�%азеті�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�«Хрещати�».

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо%о�рішення�по-

�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�з�питань�інформаційної�політи�и�та�ре�лами.

Київський міський голова В. Кличко
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