
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 28 листопада 2017 року N 673/3680

Про поновлення договорів оренди земельних ділянок товариству
з обмеженою відповідальністю "Бігтур" для будівництва,

експлуатації та обслуговування торговельного комплексу з
об'єктами інженерно-транспортної інфраструктури та дитячого

дошкільного закладу на просп. Миколи Бажана (за вул. Зарічною)
у Дарницькому районі м. Києва та внесення змін до них

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статей 30, 33 Закону України "Про оренду 
землі", Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 
земель державної та комунальної власності", пункту 34 частини першої статті 26 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні" та враховуючи звернення приватного підприємства "ЮНІМАКС" від 
28.03.2017 N 28-03/17 та товариства з обмеженою відповідальністю "Бігтур" від 14.02.2017 N 02, Київська 
міська рада вирішила:

1. Поновити на 10 років договори оренди земельних ділянок від 03.05.2012 N 63-6-00652 площею 1,1231
га (кадастровий номер 8000000000:90:013:0153), від 03.05.2012 N 63-6-00653 площею 0,2328 га 
(кадастровий номер 8000000000:90:717:0011) та від 03.05.2012 N 63-6-00654 площею 1,9043 га 
(кадастровий номер 8000000000:90:013:0069), укладені між Київською міською радою та ПРИВАТНИМ 
ПІДПРИЄМСТВОМ "ЮНІМАКС" для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельного комплексу 
з об'єктами інженерно-транспортної інфраструктури та дитячого дошкільного закладу на просп. Миколи 
Бажана (за вул. Зарічною) у Дарницькому районі м. Києва (категорія земель - землі житлової та 
громадської забудови, код КВЦПЗ 03.07, справа N А-23422).

2. Внести зміни до договорів оренди земельних ділянок від 03.05.2012 N 63-6-00652, N 63-6-00653, N 
63-6-00654- а саме:

- слова "ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮНІМАКС" замінити словами "товариство з обмеженою 
відповідальністю "Бігтур".

3. Встановити, що розмір річної орендної плати, визначеної в договорах оренди земельних ділянок від 
03.05.2012 N 63-6-00652, N 63-6-00653, N 63-6-00654, підлягає приведенню у відповідність до вимог 
рішення Київської міської ради, яким встановлено розмір орендної плати за земельні ділянки комунальної 
власності територіальної громади міста Києва.

4. Товариству з обмеженою відповідальністю "Бігтур":
4.1. У місячний термін надати до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) документи, визначені чинним законодавством, для 
укладання додаткових угод про поновлення та внесення змін до договорів оренди земельних ділянок від 
03.05.2012 N 63-6-00652, N 63-6-00653, N 63-6-00654.

4.2. Питання пайової участі та укладення з Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) договору про пайову участь вирішувати в 
порядку та випадках, встановлених законодавством.

4.3. Виконати вимоги, викладені в листі Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 13.04.2017 N 057041-6570.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування.

 
Київський міський голова В. Кличко
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