
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
IV сесія VI скликання

РІШЕННЯ
від 29 жовтня 2009 року N 532/2601

Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від
01.07.2008 N 79-6-00632, укладеного між Київською міською радою

та товариством з обмеженою відповідальністю "АВЕСТА-БУД"
для будівництва офісних комплексів з готелями, закладами

громадського харчування, приміщеннями торговельно-
розважального призначення і паркінгами, зі створенням та

благоустроєм парків відпочинку, скверів, дитячих майданчиків, із
подальшими їх експлуатацією та обслуговуванням на Столичному
шосе (урочище Бичок, ділянка 1) у Голосіївському районі м. Києва

Із змінами і доповненнями, внесеними
 рішенням Київської міської ради

 від 25 березня 2010 року N 446/3884
Відповідно до статей 9, 93 Земельного кодексу України, статті 26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", статті 604 Цивільного кодексу України, враховуючи розпорядження Київської 
міської державної адміністрації від 25.10.2007 N 1410 "Про затвердження результатів конкурсу із залучення
інвесторів", розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю "АВЕСТА-БУД" від 
12.10.2009 N 12010/34, з метою приведення умов договору у відповідність до рішення Київської міської 
ради від 06.03.2009 N 124/1179 "Про бюджет міста Києва на 2009 рік" Київська міська рада вирішила:

1. Внести зміни до підпункту 8.4 пункту 8 договору оренди земельної ділянки від 01.07.2008 N 79-6-
00632, укладеного між Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю "АВЕСТА-
БУД" для будівництва офісних комплексів з готелями, закладами громадського харчування, приміщеннями 
торговельно-розважального призначення і паркінгами, зі створенням та благоустроєм парків відпочинку, 
скверів, дитячих майданчиків, із подальшими їх експлуатацією та обслуговуванням на Столичному шосе 
(урочище Бичок, ділянка 1) у Голосіївському районі м. Києва, а саме:

- слова "питання пайової участі вирішити до початку будівництва відповідно до рішення Київської 
міської ради від 27.02.2003 р. N 271/431 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні 
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" замінити словами "питання пайової участі 
вирішити відповідно до рішення Київської міської ради від 06.03.2009 N 124/1179 "Про бюджет міста Києва 
на 2009 рік".

2. Укласти з товариством з обмеженою відповідальністю "АВЕСТА-БУД" договір оренди земельної 
ділянки площею 2,69 га на Столичному шосе (урочище Бичок, ділянка 1) у Голосіївському районі м. Києва 
для будівництва офісних комплексів з готелями, закладами громадського харчування, приміщеннями 
торговельно-розважального призначення і паркінгами, салонів з продажу автомобілів і їх технічного 
обслуговування, зі створенням та благоустроєм парків відпочинку, скверів, дитячих майданчиків, із 
подальшими їх експлуатацією та обслуговуванням на умовах, визначених у договорі оренди земельної 
ділянки від 01.07.2008 N 79-6-00632, з урахуванням положень пункту 1 цього рішення, як заміну первісного 
зобов'язання (новація).

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Київської міської ради від 25.03.2010 р. N 446/3884)

3. Товариству з обмеженою відповідальністю "АВЕСТА-БУД" 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, із врахуванням пунктів 1, 2 цього рішення.

4. З моменту державної реєстрації договору оренди земельної ділянки для будівництва офісних 
комплексів з готелями, закладами громадського харчування, приміщеннями торговельно-розважального 
призначення і паркінгами, салонів з продажу автомобілів і їх технічного обслуговування, зі створенням та 
благоустроєм парків відпочинку, скверів, дитячих майданчиків, із подальшими їх експлуатацією та 
обслуговуванням на Столичному шосе (урочище Бичок, ділянка 1) у Голосіївському районі м. Києва, 
укладеного на підставі пункту 2 цього рішення, вважати припиненим договір оренди земельної ділянки від 
01.07.2008 N 79-6-00632, укладений між Київською міською радою та товариством з обмеженою 
відповідальністю "АВЕСТА-БУД".

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Київської міської ради від 25.03.2010 р. N 446/3884)

5. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної 
адміністрації) зняти з реєстрації договір оренди земельної ділянки від 01.07.2008 N 79-6-00632, укладений 
між Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю "АВЕСТА-БУД", з моменту 
реєстрації нового договору.

6. Затвердити містобудівне обгрунтування щодо внесення змін до містобудівної документації та 
визначення параметрів об'єкта містобудування - будівництва офісних комплексів з готелями, закладами 
громадського харчування, приміщеннями торговельно-розважального призначення і паркінгами, зі 
створенням та благоустроєм парків відпочинку, скверів, дитячих майданчиків, із подальшими їх 
експлуатацією та обслуговуванням на Столичному шосе (урочище Бичок, ділянка 1) у Голосіївському 
районі м. Києва.

7. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та проекту планування його приміської зони на 
період до 2020 року, затверджених рішенням Київради від 28.03.2002 N 370/1804, а саме: земельну ділянку
площею 2,69 га на Столичному шосе (урочище Бичок, ділянка 1) у Голосіївському районі м. Києва віднести 
за функціональним призначенням до території громадських будівель та споруд.

8. Внести зміни до Програми розвитку зеленої зони міста Києва до 2010 року та концепції формування 
зелених насаджень в центральній частині міста, затверджених рішенням Київської міської ради від 
19.07.2005 N 806/3381, виключивши ділянку згідно з цим рішенням зі складу озеленених територій 
загального користування м. Києва.

(рішення доповнено новим пунктом 8 згідно з рішенням
 Київської міської ради від 25.03.2010 р. N 446/3884,

 у зв'язку з цим пункт 8 вважати відповідно пунктом 9)
9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань земельних 

відносин, містобудування та архітектури.

 
Київський міський голова Л. Черновецький 

© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2020
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2020


	РІШЕННЯ
	Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 01.07.2008 N 79-6-00632, укладеного між Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю "АВЕСТА-БУД" для будівництва офісних комплексів з готелями, закладами громадського харчування, приміщеннями торговельно-розважального призначення і паркінгами, зі створенням та благоустроєм парків відпочинку, скверів, дитячих майданчиків, із подальшими їх експлуатацією та обслуговуванням на Столичному шосе (урочище Бичок, ділянка 1) у Голосіївському районі м. Києва

