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Про дачу дозволу на розроблення 
проекту відведення земельної ділянки 
для будівництва спортивної споруди із 
штучним  льодом 
 

Розглянувши клопотання державного підприємства «ЦЕНТРАЛЬНА 
ДИРЕКЦІЯ З УПРАВЛІННЯ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ СПОРТИВНИХ 
СПОРУД» від 02.06.2008 про відведення земельної ділянки для будівництва 
спортивної споруди із штучним льодом на вул. Дунауйвароській на 
північний захід від перехрестя вулиць Гмирі-Дунауйвароської, на 
виконання державної цільової соціальної програми «Хокей України», 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 1194 від 
03.10.2007, рішення колегії Міністерства України у справах сім’ї, молоді та 
спорту № 11/6 від 17.10.2007, наказу Міністерства України у справах сім’ї, 
молоді та спорту № 4125 від 21.11.2007 «Про розвиток матеріально-
технічної бази льодових видів спорту» та наказу Міністерства України у 
справах сім’ї, молоді та спорту № 1559 від 16.04.2008 «Про будівництво 
нових сучасних спортивних споруд із штучним льодом», на підставі акту 
вибору земельної ділянки, згідно з необхідними узгодженнями, 
враховуючи рішення комісії з питань вибору земельних ділянок для 
розміщення об’єктів від 04.06.2008, відповідно до Порядку правового 
регулювання земельних відносин на міському рівні, затвердженого 
рішенням Алчевської міської ради від 29.05.2003 № 12/3, до статей 12, 125, 
126, 151 та пункту 12 розділу X Земельного кодексу України, до Постанови 
Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 677 «Про затвердження 
Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок», керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 і частиною 
першою статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
- 
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 
1. Дати державному підприємству «ЦЕНТРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З 

УПРАВЛІННЯ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ СПОРТИВНИХ СПОРУД» (м. 
Київ, вул. Еспланадна, 42, код 33636270) дозвіл на розроблення проекту 
відведення  земельної ділянки орієнтовною площею 3,3000 га для 



будівництва спортивної споруди із штучним льодом на вул. 
Дунауйвароській на північний захід від перехрестя вулиць Гмирі-
Дунауйвароської. 

Остаточну площу земельної ділянки встановити при розробці проекту 
відведення земельної ділянки.  

2. Управлінню з питань архітектури, містобудування та 
землекористування у встановленому порядку внести на розгляд міської 
ради питання щодо передачі земельної ділянки у постійне користування. 

3. Документи (клопотання, копії рішень, акт вибору земельної 
ділянки) зберігати в управлінні з питань архітектури, містобудування та 
землекористування. 
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
з питань земельних ресурсів, регулювання земельних відносин та 
містобудування (Шульга І.Б.).  
 
 
Міський голова                                            В.Є. Чуб 
 


