КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
I сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 31 березня 2016 року N 314/314

Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 25.12.2012
N 82-6-00681, укладеного між Київською міською радою та Вищим
господарським судом України для будівництва, експлуатації та
обслуговування адміністративного будинку Вищого
господарського суду України з паркінгом на перетині бульв.
Дружби народів та вул. Старонаводницької у Печерському районі
м. Києва
Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 32 Закону України "Про оренду землі",
пункту 34 частини першої статті 26 "Про місцеве самоврядування" та враховуючи звернення Вищого
господарського суду України від 06.02.2015 N 01-13/166/15 та від 27.04.2015 N 01-13/663/15, Київська
міська рада вирішила:
1. Розірвати, за умови виконання пункту 2 цього рішення, договір оренди земельної ділянки
(кадастровий номер 8000000000:82:068:0176) площею 1,0384 га від 25.12.2012 N 82-6-00681, укладений
між Київською міською радою та Вищим господарським судом України (ідентифікаційний код 00018738) на
підставі рішення Київської міської ради від 01.11.2012 N 395/8679 "Про надання Вищому господарському
суду України земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування адміністративного
будинку Вищого господарського суду України з паркінгом на перетині бульв. Дружби народів та вул.
Старонаводницької у Печерському районі м. Києва" (справа N А-21809).
2. Вищому господарському суду України:
2.1. Повернути Київській міській раді земельну ділянку на умовах, визначених договором оренди
земельної ділянки від 25.12.2012 N 82-6-00681.
2.2. Сплатити Київській міській раді орендну плату за рік з моменту прийняття цього рішення, якщо
протягом зазначеного періоду не надійшло пропозицій від інших осіб на укладання договору оренди цієї
земельної ділянки на тих самих умовах.
3. Земельну ділянку, зазначену в пункті 1 цього рішення, віднести до земель запасу житлової та
громадської забудови.
4. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації):
4.1. Проінформувати Вищий господарський суд України про прийняття цього рішення.
4.2. Вжити заходів щодо державної реєстрації права комунальної власності територіальної громади
міста Києва на земельну ділянку (кадастровий номер 8000000000:82:068:0176) площею 1,0384 га в межах
Печерського району м. Києва.
5. 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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