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Заступнику міського голови – 
секретарю Київської міської ради
Володимиру БОНДАРЕНКУ

Постійна комісія Київської міської 
ради з питань екологічної комісії

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

На виконання дорученням Київського міського голови Кличка В.В. від 
30.12.2022 № 08/КО-2870 відповідно до п. 5.4 «Положення про порядок 
подання та розгляду електронних петицій» від 10.06.2021 опрацьовано 
електронну петицію № 11507 щодо заборони забудови схилу біля станції 
метро «Позняки» та повідомляємо.

Земельна ділянка, зазначена у  електронній петиції № 11507, не 
перебуває в користуванні комунальних підприємств, підпорядкованих 
Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) та не відноситься і 
не відносилась до переліку озеленених територій загального користування м. 
Києва, що відповідають типологічним ознакам та планувальним вимогам 
(таблиця 2) Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та 
концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста, 
затвердженої рішенням Київської міської ради 19.07.2005 року № 806/3381 
(із змінами та доповненнями).

Відповідно до даних Державного земельного кадастру суб'єктом 
речового права на зазначену земельну ділянку з кадастровим номером 
8000000000:90:310:0021 (площа 0,5311 га) є – ТОВ «НОВО-КОМЕРЦБУД» 
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(право оренди земельної ділянки), цільове призначення – 03.10 Для 
будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель 
компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов’язаною з 
отриманням прибутку.

Питання розпоряджання землями територіальної громади міста Києва 
відповідно до статті 9 Земельного кодексу України відноситься до 
повноважень Київської міської ради.

Разом з тим, порядок створення нових зелених зон на території 
м. Києва визначено рішенням Київської міської ради від 26.06.2018 
№ 997/5061 «Про ініціативи створення об’єктів благоустрою зеленого 
господарства міста Києва».

Тобто, ініціаторам визнання території, зазначеної в петиції № 11507, 
парковою зоною необхідно підготувати відповідні пакети документів та 
подати їх на розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань 
екологічної політики.

У разі підтримки постійною комісією Київради з питань екологічної 
політики даної ініціативи та, за умови скасування права оренди земельною 
ділянкою з кадастровим номером 8000000000:90:310:0021, 
КО «Київзеленбуд» подасть клопотання про надання дозволу на розроблення 
землевпорядної документації щодо зміни цільового призначення даної 
земельної ділянки та подальшого її оформлення в постійне користування для 
створення об’єкту благоустрою зеленого господарства у встановленому 
порядку.
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