КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
V сесія VI скликання

РІШЕННЯ
від 25 березня 2010 року N 538/3976

Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від
25.11.2009 N 78-6-00609 у Оболонському районі м. Києва
Відповідно до статей 9, 93 Земельного кодексу України, статті 26 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", статті 604 Цивільного кодексу України, статей 30, 33 Закону України "Про
оренду землі", Земельного кодексу України та враховуючи звернення і нотаріально посвідчену згоду
багатопрофільного підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Солідарність",
Київська міська рада вирішила:
1. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки на вул. Вербовій, 21, 23 в Оболонському районі
м. Києва від 25.11.2009 N 78-6-00609, зареєстрованого Головним управлінням земельних ресурсів
виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), а саме: замінити сторону по
договору - багатопрофільне підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю
"Солідарність" (код ЄДРПОУ 13670050, м. Київ, просп. Оболонський, 16) на сторону - товариство з
обмеженою відповідальністю "Б. В." (код ЄДРПОУ 36386617, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, буд. 22а)" у зв'язку із заміною боржника у зобов'язанні відповідно до статті 520 Цивільного кодексу України (заява
голови ради директорів багатопрофільного підприємства "Солідарність" у формі товариства з обмеженою
відповідальністю Нестеренко М. С. від 19.02.2010, нотаріально посвідчена приватним нотаріусом
Соколовим Ю. Є., зареєстрована в реєстрі за N 337).
2. У зв'язку із заміною первісних зобов'язань за договором оренди земельної ділянки від 25.11.2009,
зареєстрованим Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) N 78-6-00609, відповідно до статті 604 Цивільного кодексу
України викласти договір оренди земельної ділянки від 25.11.2009 N 78-6-00609 в новій редакції,
залишивши всі інші істотні умови договору без змін.
3. Товариству з обмеженою відповідальністю "Б. В." у місячний термін звернутись до Головного
управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) із
клопотанням щодо організації робіт по виготовленню документа, що посвідчує право користування
земельною ділянкою.
4. З моменту державної реєстрації договору оренди земельної ділянки, укладеного на підставі пункту 3
цього рішення, вважати припиненим договір оренди земельної ділянки від 25.11.2009 N 78-6-00609.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань земельних
відносин, містобудування та архітектури.
Київський міський голова
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