
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Про уточнення встановлення межі   
територіальних громад Києво-Святошинського району  

по суміжності з містом Києвом 
 
 

         Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Земельного кодексу України, Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про 
основи містобудування», розглянувши рішення Київської міської ради від 28.02.2013 року 
«Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення та зміни межі міста Київ», 
враховуючи: клопотання територіальних громад Києво-Святошинського району, що 
межують з містом Київ; внесені зміни та доповнення в картографічні матеріали по 
погоджених  межах  згідно  рішення  Києво-Святошинської районної ради від 30 вересня 
1999 року; нові суспільні потреби територіальних громад та висновки постійних комісій з 
питань земельних відносин, містобудування та архітектури і з питань агропромислового 
комплексу, раціонального використання земель сільськогосподарського призначення, 
екології та охорони навколишнього середовища, районна рада 

 
в и р і ш и л а : 

 
1. Доручити постійним комісіям районної ради з питань земельних відносин, 

містобудування та архітектури і з питань агропромислового комплексу, раціонального 
використання земель сільськогосподарського призначення, екології та охорони 
навколишнього середовища розглянути питання про уточнення встановлення межі 
територіальних громад Києво-Святошинського району по суміжності з містом Києвом. Про 
результати розгляду доповісти на черговій сесії районної ради.  

2. Підняти клопотання перед Київською обласною радою та Київською обласною 
державною адміністрацією про створення тимчасової комісії із залученням депутатів 
районної ради та керівників органів місцевого самоврядування району, врахувавши підняті 
клопотання територіальних громад Києво-Святошинського району про встановлення межі з 
містом Києвом на даний час та внесення необхідних коригувань в індексно-кадастрові карти. 

3. Рекомендувати територіальним громадам Києво-Святошинського району 
виготовити кадастрово-земельні документи та затвердити їх в установленому 
законодавством порядку. 

4. Контроль покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, 
містобудування та архітектури (голова комісії – Шевчук Л.С.) і з питань агропромислового 
комплексу, раціонального використання земель сільськогосподарського призначення, 
екології та охорони навколишнього середовища (голова комісії – Граждан В.В.).  
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