КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 28 листопада 2017 року N 665/3672

Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки на
просп. Степана Бандери, 24-а в Оболонському районі м. Києва від
15.08.2015 N 646
Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 30 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 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ІНВЕСТБУД ГАРАНТ", Київська міська рада вирішила:
1. Змінити вид використання земельної ділянки площею 0,4635 га (кадастровий номер
8000000000:78:192:0073) на просп. Степана Бандери, 24-а в Оболонському районі м. Києва, яка перебуває
в оренді товариства з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТБУД ГАРАНТ", право користування якою
посвідчено договором оренди земельної ділянки від 15.08.2015 N 646, та дозволити її використання для
будівництва, експлуатації та обслуговування громадсько-торговельного центру.
2. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 15.08.2015 N 646 площею 0,4635 га
(кадастровий номер 8000000000:78:192:0073), укладений між Київською міською радою та ТОВАРИСТВОМ
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТБУД ГАРАНТ" для будівництва громадсько-торговельного
центру на просп. Московському, 24-а в Оболонському районі м. Києва (категорія земель - землі житлової
та громадської забудови, код КВЦПЗ 03.07, справа N А-23988), а саме:
- слова "для будівництва громадсько-торговельного центру" замінити словами "для будівництва,
експлуатації та обслуговування громадсько-торговельного центру";
- слова "просп. Московський" замінити словами "просп. Степана Бандери".
3. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТБУД ГАРАНТ":
3.1. У місячний термін надати до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) документи, визначені чинним законодавством,
необхідні для укладання додаткової угоди про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від
15.08.2015 N 646.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування.
Київський міський голова
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