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УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, тел. (044) 202 71 29, 202 75 58, Е-mail:kmda@kma.gov.ua 
Е-mail для електронних звернень громадян: zvernen@kma.gov.ua 

Офіційний портал Києва: kyivcity.gov.ua, Контактний центр міста Києва (044) 15 51, Код ЄДРПОУ 00022527

Заступнику міського  голови – 
секретарю Київської міської ради
Володимиру БОНДАРЕНКУ 

Постійна комісія Київської міської 
ради з питань архітектури, 
містобудування та земельних 
відносин

Шановний пане Володимире!

На виконання доручення Київського міського голови Кличка В.В.                          
від 01.03.2023 № 08/КО-457 (п) та враховуючи пункт 5.4 «Положення про 
порядок подання та розгляду електронних петицій» від 10.06.2021 
Департаментом земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент) електронну 
петицію гр. Бесчастної Б.В. та інших № 11777 «Зберегти парк «Наталка» для 
відпочинку - без генделів, проїзду автомобілів і парковки посеред парку!» 
розглянуто та в межах компетенції повідомляється.

До Департаменту надійшла заява товариства з обмеженою 
відповідальністю «Гювексхаус» від 16.11.2022 № 65042-007142412-031-03 
стосовно підготовки проєкту рішення Київської міської ради про передачу 
земельної ділянки (кадастровий номер 8000000000:78:215:0023) в оренду для 
культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей на 
Оболонській набережній, 18 в Оболонському районі міста Києва.

За результатом розгляду вказаної заяви, враховуючи, що зазначена 
земельна ділянка зареєстрована в Державному земельному кадастрі, право 
комунальної власності територіальної громади міста Києва на яку зареєстровано 
в установленому порядку, у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме 
майно, яке зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
10.11.2022, номер запису про право власності: 48422667, Департаментом 

https://kyivcity.gov.ua/
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підготовлено проєкт рішення Київської міської ради «Про передачу 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЮВЕКСХАУС» 
земельної ділянки в оренду для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, 
спортивних і туристичних цілей на Оболонській набережній, 18 у Оболонському 
районі міста Києва». 

Вказаний проєкт рішення розглянуто та підтримано постійною комісією 
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 
землекористування, постійною комісією Київської міської ради з питань 
екологічної комісії, постійною комісією Київської міської ради з питань 
культури, туризму та суспільних комунікацій, а також погоджено управлінням 
правового забезпечення діяльності Київської міської ради.

Відповідно до Земельного кодексу України, а також  Закону України «Про 
розмежування земель державної та комунальної власності» та Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження щодо розпорядження 
землями територіальної громади міста Києва відноситься виключно до 
компетенції Київської міської ради. 

На пленарному засіданні Київської міської ради 09.02.2023 проєкт рішення 
було розглянуто по суті, за результатами голосування – рішення схвалено.

Згідно з Регламентом Київської міської ради, затвердженого рішенням 
Київської міської ради від 04.11.2021 № 3135/3176, текст рішення, прийнятий 
Київською міською радою, оформляється управлінням організаційного та 
документального забезпечення діяльності Київської міської ради для підпису 
Київським міським головою.

Зазначене рішення оформлено та підписано відповідно до вимог статті 42 
Регламенту, йому присвоєно номер: 5982/6023.

Відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно зареєстровано право оренди ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЮВЕКСХАУС» на земельну ділянку з кадастровим 
номером 8000000000:78:215:0023 на підставі договору оренди від 15.02.2022                   
№ 479 (термін дії до 15.02.2033).

Відповідно до додатку 11 до рішення Київської міської ради від 08 грудня 
2022 року №5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» встановлено 
мінімальні розміри орендної плати за земельні ділянки комунальної власності 
територіальної громади міста Києва (у відсотках від нормативної грошової 
оцінки), зокрема для коду виду цільового призначення 10.08 у розмірі 3 (трьох) 
відсотків.

 З повагою

Заступник голови                                                                  Петро ОЛЕНИЧ

Валентина Пелих
Раїса Олещенко 279 74 12


