
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
IX сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 19 грудня 2019 року N 595/8168

Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 26
грудня 2014 року N 1418, укладеного між Київською міською

радою та комунальним підприємством "КИЇВПАСТРАНС"
Відповідно до статей 9, 83, 93, 120 Земельного кодексу України, статті 377 Цивільного кодексу України, 

статей 7, 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", враховуючи звернення 
товариства з обмеженою відповідальністю "ЕПІЦЕНТР К" від 18 липня 2019 року за реєстраційним 
номером 783935478, заяву комунального підприємства "КИЇВПАСТРАНС" від 27 червня 2019 року N 470 та
у зв'язку з виконанням товариством з обмеженою відповідальністю "ЕПІЦЕНТР К" зобов'язань за 
інвестиційним договором "Про будівництво торговельного комплексу по вул. Полярній, 20 в Оболонському 
районі" від 05 червня 2014 року N 050-13/і/136, укладеним між Департаментом економіки та інвестицій 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальним 
підприємством "КИЇВПАСТРАНС" та товариством з обмеженою відповідальністю "ЕПІЦЕНТР К", Київська 
міська рада вирішила:

1. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки (кадастровий номер 8000000000:78:039:0001) 
площею 7,4899 га від 26 грудня 2014 року N 1418, укладеного між Київською міською радою та 
комунальним підприємством "КИЇВПАСТРАНС" на вул. Полярній, 20 в Оболонському районі для 
будівництва торгового центру з подальшими експлуатацією та обслуговуванням, а саме:

- замінити сторону у договорі "комунальне підприємство "КИЇВПАСТРАНС" на сторону "товариство з 
обмеженою відповідальністю "ЕПІЦЕНТР К".

2. Товариству з обмеженою відповідальністю "ЕПІЦЕНТР К" у місячний термін надати до Департаменту 
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
документи, визначені законодавством, необхідні для укладення договору про внесення змін до договору 
оренди земельної ділянки від 26 грудня 2014 року N 1418.

3. 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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