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Зміна меж міста Києва 
Територію міста Києва у 1957 році на підставі 
Указів Президії ВР УРСР було збільшено на 7133 
га. До території були включені села Пирогів і 
Чапаєвка Києво-Святошинського району, 
селище Дніпровського пароплавства (острів 
Жуківка) і Феофанію, а також зону дачних 
поселень в урочищі Конча-Заспа, частину лісів 
(зелена зона) Хотівського та Трипільського 
лісництва. 

У 1959-1964 р.р. межу міста Києва було вперше 
встановлено в натурі (на місцевості) та 
закріплено межовими знаками. 

У 1971 році до меж міста Києва було включено 
село Микільська Борщагівка 
Києво-Святошинського району разом із 
земельною площею – 450 га;

у 1988 році включені села Жуляни 
Києво-Святошинського району, Троєщину 
Броварського району та селище міського типу 
Бортничі Бориспільського району разом з 
прилеглими землями – 3440 га;

у 1989 році включено селище міського типу 
Осокорки Харківського району міста Києва. 

У 1989-1990 роках було проведено роботи 
щодо встановлення межі міста Києва в натурі 
(на місцевості) та закріплення межовими 
знаками встановленого зразка (Українським 
державним інститутом інженерно-геодезичних 
вишукувань та зйомок «УкрДІІГіс»). 

Починаючи з 1989 року і до сьогодні межі міста 
Києва офіційно не змінювались.

При цьому, за останні 28 років будь-які 
документи, що підтверджують законодавчо 
обґрунтовані геодезичні дані меж міста Києва 
були відсутні.

При розроблені проекту землеустрою щодо 
зміни меж міста Києва 04.09.2019 робочою 
групою КП «Київський інститут земельних 
відносин» у режимно-секретному відділі було 
віднайдено офіційні матеріали щодо 
встановлення в натурі (на місцевості) та 
закріплення межовими знаками встановленого 
зразка межі міста Києва Українським державним 
інститутом інженерно-геодезичних вишукувань 
та зйомок «УкрДІІГіс» у 1989-1990 роках. 
(Каталог координат і висот знаків міської межі 
масштабу 1:10 000 м. Києва, з якого знято гриф 
секретно та для службового користування) (акт 
від 04.09.2019 року № 44/1).



З метою забезпечення захисту інтересів 
територіальної громади міста Києва 
Департаментом земельних ресурсів було 
передано до Держгеокадастру каталог 
координат та всі інші офіційні документи по 
існуючій межі міста Києва для внесення її до 
Державного земельного кадастру (лист 
Департаменту земельних ресурсів від 08.11.2019 
№05702-20870, отримано Держгеокадастром 
15.11.2019, повторний лист від 06.12.2019 
№05702-22879).

Таким чином, лише у вересні 2019 року 
з’явилась законодавчо підтверджені данні щодо 
існуючої межі міста Києва, площа по каталогу 
координат якої становить 82635,3537 га (без 
площі смт. Коцюбинське-87 га). 

При цьому у 2013 році при погодженні проекту 
встановлення і зміни меж міста Києва 
використовувалась законодавчо не 
підтверджена базова площа міста 83538 га.

Різниця площі між не підтвердженими даними 
(по проекту) і законодавчо підтвердженими (по 
каталогу координат) становить 902,4663 га.

Таким чином, проект землеустрою щодо зміни 
меж міста Києва було наново розроблено КП 
«Київський інститут земельних відносин» уже з 

урахуванням законодавчо підтверджених 
геодезичних даних щодо конфігурації та  межі 
міста Києва, а також реальною площею 
82635,3537 га.

Проектом рішення пропонується збільшення 
території міста Києва на 2771,1415 га, зокрема, за 
рахунок земель Гнідинської сільської ради 
Бориспільського району – 1102,2021га, 
Броварського району – 565,1448га, м. 
Вишгорода – 1076,5190 га та ін.

Також, планується передати із земель Київської 
міської ради до складу земель Київської області 
55,4103 га. 

Загалом передбачено збільшити межі та 
територію міста до 85351,0849га.

Департаменту земельних ресурсів доручається 
забезпечити технічну процедуру погодження із 
адміністративно-територіальними одиницями 
Київської області, а також забезпечити 
підготовку комплекту документів і його подання 
за підписом міського голови, до Верховної Ради 
України для розгляду і прийняття рішення про 
встановлення (зміну) меж міста Києва.






































































































































