
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 29 листопада 2018 року N 209/6260

Про розірвання договору оренди земельної ділянки, укладеного
між Київською міською радою та приватним підприємством
"МАРКОН" для будівництва, експлуатації та обслуговування

готельного комплексу з закладами громадського харчування та
паркінгом для легкового автотранспорту на Андріївському узвозі,
14 - 16 у Подільському районі м. Києва від 13.04.2006 N 85-6-00272

Відповідно до статей 9, 96, 141 Земельного кодексу України, статті 416 Цивільного кодексу України, 
статті 31 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", пунктів 11.4, 11.5, 12.2 договору оренди 
земельної ділянки від 13.04.2006 N 85-6-00272, враховуючи те, що приватним підприємством "МАРКОН" не
виконано умов пункту 8.4 цього договору оренди, а саме: не здійснено будівництво об'єкта протягом трьох 
років з моменту державної реєстрації договору оренди земельної ділянки від 13.04.2006 N 85-6-00272, чим
порушено строки завершення забудови земельної ділянки та рішення Київської міської ради від 21.06.2018
N 969/5033 "Про врегулювання питань використання земельної ділянки на Андріївському узвозі, 14 - 16 у 
Подільському районі м. Києва та розірвання договору оренди земельної ділянки площею 0,1985 га на 
Андріївському узвозі, 14 - 16 у Подільському районі м. Києва, укладеного між Київською міською радою та 
приватним підприємством "МАРКОН", від 13.04.2006 N 85-6-00272 (зі змінами, внесеними договором від 
26.12.2015)", Київська міська рада вирішила:

1. Розірвати договір оренди земельної ділянки від 13.04.2006 N 85-6-00272 площею 0,1985 га 
(кадастровий номер 8000000000:85:425:0050), укладений між Київською міською радою та приватним 
підприємством "МАРКОН" на підставі рішення Київської міської ради від 06.10.2005 N 151/3615 "Про 
передачу приватному підприємству "МАРКОН" земельної ділянки для будівництва, експлуатації та 
обслуговування готельного комплексу з закладами громадського харчування та паркінгом для легкового 
автотранспорту на Андріївському узвозі, 14 - 16 у Подільському районі м. Києва" (справа N А-26232).

2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації):

2.1. Не пізніше трьох днів з дня прийняття цього рішення проінформувати приватне підприємство 
"МАРКОН" про прийняття цього рішення.

2.2. Вчинити відповідні дії щодо державної реєстрації припинення іншого речового права (права оренди)
земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:85:425:0050.

3. Приватному підприємству "МАРКОН" не пізніше тридцяти днів з дня отримання повідомлення про 
прийняття цього рішення звільнити земельну ділянку, що була об'єктом оренди у договорі оренди від 
13.04.2006 N 85-6-00272, привівши її у стан, придатний для подальшого використання.

4. 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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