
Земельна ділянка Категорія земель та цільове призначення за рішеннями ради 

(дата) 

категорія земель у відповідності до Закону 

8000000000:91:017:0002 

– 2697 кв.м. 

 

міські землі, не 

надані у 

власність чи 

користування, 

зокрема площею 

0,27 га в межах 

зеленої зони 

міста (пункт 3 

рішення 

Київської 

міської ради від 

8 лютого 2007 

року № 124/785) 

 

архітектурний 

заповідник 

«Комплекс 

пам’яток 

архітектури з 

природним 

ландшафтом 

Михайлівської 

гори», 

археологічний 

заповідник 

«Михайлівська 

гора», 

архітектурна 

охоронна зона 

«Город 

Ярослава», 

археологічна 

охоронна зона 

центральної 

частини міста 

Києва 

 

(розпоряджен-

ня Київської 

міської 

державної 

адміністрації 

від 17 травня 

2002 року                        
№ 979) 

особливо 

сувора 

охоронна зона 

ансамблю 

споруд 

Софійського 

собору в                 

м. Києві (наказ 

Міністерства 

культури і 

туризму 

України від 23 

грудня 2005 

року № 1076) 

___________ 

 

пам’ятка 

археології 

національного 

значення 

«Культурний 

шар «Міста 

Ярослава» 

(постанова 

Кабінету 

Міністрів 

України від 27 

грудня 2001 

року № 1761) 

землі історико-

культурного 

призначення 

(статті 53 ЗК 

України) 

____________ 

 

постанова 

Окружного 

адміністратив-

ного суду 

міста Києва 

від 29 жовтня 

2010 року                                 

№ 2а-

8698/10/2670 

особливо 

цінні 

землі 

(стаття 

150 ЗК 

України) 

8000000000:82:013:0067 

– 266 кв.м. 

зелена зона міста 

(пункт 40 таблиці 2 

Програми розвитку 

зеленої зони м. 

Києва до 2010 року 

та концепції 

формування 

зелених насаджень 

в центральній 

частині міста – 

рішення Київської 

міської ради від 19 

липня 2005 року                        
№ 806/3381) 

для реконструкції 

та облаштування 

скверу без права 

капітальної 

забудови його 

наземної частини 

(пункт 3 рішення 

Київської міської 

ради від 8 лютого 

2007 року                     
№ 124/785) 

8000000000:82:013:0021 

– 2549 кв.м. 

землі міської 

забудови 

(пункт 50 рішення 

Київської міської 

ради від 12 лютого 

2004 року № 

59/1269) 

землі запасу 

житлової та 

громадської 

забудови (пункт 

1 рішення 

Київської 

міської ради від 

8 лютого 2007 
року № 124/785) 

для будівництва 

готельно-офісного 

комплексу з 

вбудовано-

прибудованими 

приміщеннями 

громадського, 

торговельного, 

соціального 

призначення, з 

наземним і 

підземним 

паркінгами (пункт 

3 рішення 

Київської міської 

ради від 8 лютого 

2007 року               
№ 124/785) 



 


