
 
ДОНЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
 
від  27.07.2012   № 18/96 

         м. Донецьк 
 
Про передачу комунальному комерційному 
підприємству Донецької міської ради «Палац 
спорту «Дружба» земельної ділянки в постійне 
користування для експлуатації існуючих 
будівель та споруд «Палацу спорту «Дружба» 
по проспекту Ілліча,93«а» у Калінінському 
районі 
 

 

  Розглянувши клопотання комунального комерційного підприємства 
Донецької міської ради «Палац спорту «Дружба», місце знаходження: 
83003, м.Донецьк, проспект Ілліча, 93 «а», ідентифікаційний код 03564231, 
про передачу земельної ділянки в постійне користування для експлуатації 
існуючих будівель та споруд «Палацу спорту «Дружба» по проспекту 
Ілліча,93 «а»  у Калінінському районі, проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки, підготовлений товариством з обмеженою 
відповідальністю «УЗР», керуючись Земельним кодексом України, Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням міської ради 
від 21.12.2011 №11/31 «Про внесення змін до рішення Донецької міської 
ради від 19.09.2008 №23/7 «Про Порядок розташування тимчасових споруд, 
передачі земельних ділянок юридичним та фізичним особам у власність та 
користування у місті Донецьку», міська рада 
В И Р І Ш И Л А:  

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальному комерційному підприємству Донецької міської ради «Палац 
спорту «Дружба» для експлуатації існуючих будівель та споруд «Палацу 
спорту «Дружба» по проспекту Ілліча,93«а»  у Калінінському районі.  

2. Передати комунальному комерційному підприємству Донецької 
міської ради «Палац спорту «Дружба»  в постійне користування земельну 
ділянку загальною площею 2,3345 га (кадастровий номер 
1410136600:00:017:0697), у тому числі земельна ділянка площею 0,8987 га у 
межах «червоних ліній», для експлуатації існуючих будівель та споруд 
«Палацу спорту «Дружба» із земель житлової та громадської забудови 
міської ради по проспекту Ілліча,93«а» у Калініському районі. 

3. Зобов’язати комунальне комерційне підприємство Донецької міської 
ради «Палац спорту «Дружба»: 



 

 
 

3.1. Одержати державний акт на право постійного користування 
земельною ділянкою та здійснити його державну реєстрацію в 
установленому законом порядку. 
       3.2. Дотримуватися обов’язків землекористувачів, визначених ст.96 
Земельного кодексу України. 
       3.3. Користування зеленими насадженнями здійснювати відповідно до 
Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах, затверджених 
наказом Мінбуду України від 10.04.2006 №105, у разі видалення зелених 
насаджень дотримуватися Порядку видалення дерев, кущів, газонів і 
квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 01.02.2006 №1045 . 
       3.4. На земельній ділянці площею 0,8987  га в межах «червоних ліній» 
необхідно встановити обмеження щодо права забудови та викупу, на 
земельних ділянках площею 0,0246 га, 0,0170 га та 0,0613 га  необхідно 
встановити охоронну зону навколо (вздовж) об’єкта зв’язку, на земельних 
ділянках площею 0,1226 га, 0,0937 га, 0,0368 га, 0,0777 га, 0,0187 га, 0,0066 
га та 0,0388 га необхідно встановити охоронну зону навколо інженерних 
комунікацій, на земельних ділянках площею 0,0135 га, 0,0168 га та 0,0158 га 
необхідно встановити охоронну зону навколо (вздовж) електричного 
кабелю, на земельну ділянку площею 0,0356 га необхідно встановити 
земельний сервітут на право проходу та проїзду на транспортному засобі по 
наявному шляху. 

4. Контроль за виконанням: 
- підпунктів 3.1., 3.2. цього рішення покласти на управління земельних 

ресурсів міськради (Сухоруков); 
- підпункту 3.3. покласти на головне управління благоустрою і 

коммунального обслуговування міськради (Савінов); 
- підпункту 3.4. покласти на головне управління містобудування та 

архітектури міськради (Ващинський). 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань містобудування, планування та розвитку територій 
(Шакуров). 

 
 
 

Міський голова                                                                     О.О.Лук’янченко 
 
 


