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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

вуя. Хрещатик, 32-а, м. Київ, 01601, тел. (044) 279-58-72. ф. (044) 288-07-57,
К Б У "К о нтактн ий  центр м іс та  Києва" 15-51,Е-таі1: dzrfàtkievcitv,gov.иа Код ЄДРПОУ 26199097

Л С - О Т . 2017 М  057026- ' / Л 5 9 0  
на №______________ від_______________________ .

Комунальне підприємство по 
утриманню зелених насаджень 
Печерського району м. Києва 
Залізничне шосе, 61, м. Київ, 01014

Департаментом земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) розглянуто клопотання 
комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Печерського 
району м. Києва про надання дозволу на розроблення документації із 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для утримання об'єкта 
благоустрою зеленого господарства у пров. Бутишев у Печерському районі 
м. Києва (справа-клопотання К-30667).

За результатом опрацювання зазначеного клопотання повідомляємо, що 
для подальшого розгляду клопотання, комунальному підприємству по 
утриманню зелених насаджень Печерського району м. Києва необхідно 
скоригувати межі та площу земельної ділянки, виключивши територію 
земельної ділянки на вул. Суворова, 4/6 у Печерському районі м. Києва 
(кадастровий номер 8000000000:82:343:0012).

Згідно з даними міського земельного кадастру земельна ділянка площею 
0,1438 га на вул. Суворова, 4/6 у Печерському районі м. Києва (кадастровий 
номер 8000000000:82:343:0012) на підставі пункту 6 рішення Київської міської 
ради від 05.07.2001 № 380/1356 була передана акціонерному товариству 
холдинговій компанії «Київміськбуд» (нині -  приватне акціонерне товариство 
«Холдингова компанія «Київміськбуд») в оренду на 5 років для експлуатації та 
обслуговування адміністративних будівель і споруд (договір оренди земельної 
ділянки від 07.04.2004 № 82-6-00160.

Рішеннями Київської міської ради від 08.10.2009 № 378/2448 та від 
10.09.2015 № 1016/1880 вказаний договір оренди поновлювався на 5 років та на 
1 рік відповідно (договір про поновлення та внесення змін від 04.02.2010 № 82- 
6-00574 та від 12.10.2016 № 3798).Термін дії договору оренди земельної 
ділянки від 07.04.2004 № 82-6-00160 до 12.10.2017.

Заступник директора 'РуСЮ  Ю.Кулаковський

АКутасшм у&У Of'О  ¥ - ff*P
202-79-96

Документація. Dokumentâcija

Витяг з бази даних міського земельного кадастру станом на 21 07 2014р - стор №2

РЕЄСТР ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК
______________  Ч ерговий план.______________

Код
ділянки

Землекористувачі Адреса ділянки Опис ділянки Вид права Дата
закінч.
права

82 34 3 004 Пам'ятник Андрію Іванову вул Суворова
82 343 010 Комунальне підприємство по 

утриманню зелених насаджень 
Печерського району м Києва

вул Андрія Іванова

82 343 012 Акціонерне товариство холдингова 
компанія “Київміськбуд"

вул Суворова 4/6 Оренда до 
8 04 2014 (термін 
ди скінчився)

08 04 2014

РОБОЧІ МАТЕРІАЛИ

Витяг з бази даних міського земельного кадастру від 21 07  2014р
м Київ, р-н Печерський

Масштаб 1 2000

’Черговий плен м Києве ведеться з 1995 року Замовлення Ne 7171
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5. Це рішення Київської міської ради офіційно оприлюднити в 
газеті Київської міської ради «Хрещатик».

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну

Рішення про перейменування скверу. Lëmums par skvëra nosaukuma mainu

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VI СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
л л .ох.ха/х  № з х і / ^ з х ^

Про перейменування
скверу у місті Києві

Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 
1 статті 37, пункту 1 частини першої статті 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про присвоєння 
юридичним особам та об’єктам права власноті імен (псевдонімів) фізичних 
осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», 
враховуючи протокол засідання комісії з питань найменувань від 
20 вересня 2017 року № 4, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Перейменувати сквер Андрія Іванова (між вулицею Михайла 
Омеляновича-Павленка і Бутишевим провулком) на сквер Латвійський.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській 
державній адміністрації) здійснити організаційно-правові заходи щодо 
виконання пункту 1 цього рішення.

3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській 
державній адміністрації) розробити та подати на розгляд Київської міської 
ради у місячний строк з дня прийняття цього рішення проект рішення 
Київської міської ради про внесення змін до офіційного довідника «Вулиці 
міста Києва», затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 січня 
2015 року № 34/899 «Про затвердження офіційного довідника «Вулиці 
міста Києва», відповідно до пункту 1 цього рішення.

4. Департаменту містобудування та архітектури виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
врахувати в Реєстрі вулиць та інших поіменованих об’єктів у місті Києві 
положення пункту 1 цього рішення.
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д ілянка  проектування

Ситуаційна схема. Skvëra novietnes shêma ArchUnion ГТІУ

a



Кабінет Міністрів України

\  Верховна Рада України

Марийський парк

Приймальня 
Президента України

ст.м. Арсенальна

Посольство Латвії

готель Салют
Міністерство внутрішніх 
справ України_________

Ділянка проектування

Парк Вічної Слави

ст.м. Кловська

ті _
Генеральна прокуратура України Киево-Печерська лавра

Мистецький арсенал

Схема територіального розміщення ділянки в навколишньому середовищі. Skvëra teritoriàlà novietne apkàrtëjà vidë ArchUnion





Аналоги. Analogi ArchUnion





Аналіз формоутворення. Pamatdomas shêma ArchUnion



Візуалізація. Vizualizâcija. 1 variants ArchUnion



Візуалізація. Vizualizâcija. 1 variants







Візуалізація. Vizualizâcija. 2 variants ArchUnion



Візуалізація. Vizualizâcija ArchUnion
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Схема генплану на основі фото. Çenerâlâ plana shêma apvienota a rfo to ArchUnion



19500
М 8 9 і

Умовні позначення:
номер покриття за в ідом істю

позиція за в ідом істю

19502 
19352’

елементи існую чого благоустрою  які демонтую ться

- г т - г - і -  ст іна  підпірна

/ і  к  -  пониження бортового  кам еню

Техніко-економічні показники за генеральним планом

Поз Найменування Вимір Кількість Примітка

1 Приблизна площа ділянки м2 1062,24

2 Площа покриття ФЕМами доріжок, 
тротуарів.

м2 709,17

3 Площа озеленення м2 217,56

Поз.

Відомість малих архітектурних форм 
та переносних виробів

Позначка Найменування Аналог

Урна для сміття ії
Лава-індивідуального виробництва
2,0*0,5м., h=0,45___________________
Лава-індивідуального виробництва 
h=0,45

4

10

Світильник грунтовий 
метало-галоге новий 10

Обмежувачі паркувальні з кроком 1500мм

♦

Пристволова решітка чавунна 

Існуюча стела, що підлягає реконструкції

Відомість тротуарів, доріжок та майданчиків

Поз. Найменування

Тип покриття 1

Тип покриття 2

Тип покриття З

Тип.

Покриття газонів 

Бортовий камінь 150мм

Площа 
покриття 

м2

248,53/
171,11

277,69 Плитка гранітна 
900x900 (або бетон]

11,84
(82,45м.п.)

217,56 

34,30 м.п

Примітка Матеріал

Бруківка пилено- 
колота гранітна 

80/80/50

Камінь Габбро
полоса шириною 

100мм

Бортовий камінь 100мм 12,10 м.п

Стіна підпірна 8,60/ 
38,00 м.п

ширина=200мм,
Н=400мм

Бордюр пластиковий для 
тротуарної плитки 41,54м. п

ArchUnionСхема генплану ( Варіант 1). Çenerâlâ plana shêma (Variants 1)


