
УКРАЇНА 

ІЛЛІЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 
 

  

      07.09.2012 р.                                                                                                                                                                              № 230/25-VI 

   

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в постійне користування 
Державному підприємству "ЛЬОДОВІ АРЕНИ"  

   

 10 серпня 2012 року до Іллічівської міської ради надійшло клопотання Державного підприємства  "ЛЬОДОВІ 
АРЕНИ" про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для 
розташування критої спортивної споруди із штучним льодом по вул. 1 Травня в районі АЗС "Свікон" в  м. Іллічівськ. 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування Державному 
підприємству "ЛЬОДОВІ АРЕНИ" для розташування критої спортивної споруди із штучним льодом по вул. 1 Травня в 
районі АЗС "Свікон" в м. Іллічівськ з висновком комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із 
землеустрою на території Іллічівської міської ради Одеської області № 015 від 29 серпня 2012 року, враховуючи  
рекомендації постійної комісії з питань будівництва, регулювання земельних відносин, охорони навколишнього 
середовища та благоустрою (протокол від 06.09.2012 року № 51) про задоволення клопотання заявника, на підставі 
статей 12, 92, 123, 125, 126 Земельного Кодексу України, керуючись статтею 26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, 

Іллічівська міська рада вирішила:   

1.   Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування Державному 
підприємству "ЛЬОДОВІ АРЕНИ" для розташування критої спортивної споруди із штучним льодом по вул. 1 Травня в 
районі АЗС "Свікон"  в  м. Іллічівськ. 
   

2.   Надати Державному підприємству "ЛЬОДОВІ АРЕНИ" із земель житлової та громадської забудови м. 
Іллічівська, у постійне користування земельну ділянку площею 2,5000 га для розташування критої спортивної споруди із 
штучним льодом по вул. 1 Травня в районі АЗС "Свікон" в  м. Іллічівськ. 
   

3.   Державному підприємству "ЛЬОДОВІ АРЕНИ" в установленому законом порядку оформити державний акт 
на право постійного користування земельною ділянкою. 
   

4.   Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію з питань будівництва, регулювання 
земельних відносин, охорони навколишнього середовища та благоустрою, заступника міського голови Рибалку М.В.  
  

  Міський голова         В.Я.Хмельнюк  


