
 

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
VI сесія VI скликання  

РІШЕННЯ  
від 4 листопада 2010 року N 240/5052  

Про надання земельної ділянки НАЦІОНАЛЬНОМУ 
СПОРТИВНОМУ КОМПЛЕКСУ "ОЛІМПІЙСЬКИЙ" для 

будівництва та облаштування багаторівневої споруди зони 
гостинності на вул. Червоноармійській, 55 у Печерському 

районі м. Києва  
Відповідно до статей 92, 123, 141 Земельного кодексу України та розглянувши проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада вирішила:  

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки НАЦІОНАЛЬНОМУ 
СПОРТИВНОМУ КОМПЛЕКСУ "ОЛІМПІЙСЬКИЙ" для будівництва та облаштування 
багаторівневої споруди зони гостинності на вул. Червоноармійській, 55 у Печерському районі м. 
Києва.  

2. Надати НАЦІОНАЛЬНОМУ СПОРТИВНОМУ КОМПЛЕКСУ "ОЛІМПІЙСЬКИЙ", за умови 
виконання пункту 3 цього рішення, у постійне користування земельну ділянку площею 4,47 га 
для будівництва та облаштування багаторівневої споруди зони гостинності на вул. 
Червоноармійській, 55 у Печерському районі м. Києва, у тому числі:  

- площею 0,56 га - за рахунок земель, оформлених відповідно до пункту 1 рішення Київської 
міської ради від 30.09.2004 N 519/1929 "Про оформлення права користування земельними 
ділянками" державному готелю "Спорт" та право користування якими посвідчено державним 
актом на право постійного користування земельною ділянкою від 07.07.2005 N 02-9-00038;  

- площею 3,09 га - за рахунок земель, оформлених відповідно до рішення Київської міської ради 
від 24.12.2009 N 1309/3378 "Про оформлення малому державному підприємству "Тенісні корти" 
права користування земельною ділянкою для експлуатації та обслуговування будівель і споруд 
спортивного комплексу на вул. Еспланадній, 42 у Печерському районі м. Києва" та право 
користування якими посвідчено державним актом на право постійного користування земельною 
ділянкою від 25.03.2010 N 02-9-00118;  

- площею 0,82 га - за рахунок земель, оформлених відповідно до пункту 2 рішення Київської 
міської ради від 27.05.2004 N 280/1490 "Про оформлення права користування земельними 
ділянками" державному підприємству "Льодово-тренувальний каток "Крижинка" та право 
користування якими посвідчено державним актом на право постійного користування земельною 
ділянкою від 27.12.2004 N 02-9-00013.  



3. НАЦІОНАЛЬНОМУ СПОРТИВНОМУ КОМПЛЕКСУ "ОЛІМПІЙСЬКИЙ":  

3.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 Земельного кодексу 
України.  

3.2. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування, архітектури та 
дизайну міського середовища від 29.10.2010 N 19-12129, Київської міської санепідстанції від 
29.10.2010 N 7787, Державного управління охорони навколишнього природного середовища в м. 
Києві від 01.11.2010 N 05-08/6739, Головного управління охорони культурної спадщини від 
29.10.2010 N 8044 та Головного управління земельних ресурсів від 02.11.2010 N 05-6853.  

3.3. У місячний термін звернутися до Головного управління земельних ресурсів виконавчого 
органу Київради (Київської міської державної адміністрації) із клопотанням щодо організації робіт 
із землеустрою по винесенню в натуру (на місцевість) меж земельної ділянки та виготовленню 
документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою.  

3.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 
інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.  

3.5. Питання майнових відносин вирішувати в установленому порядку.  

3.6. Проектом будівництва передбачити місця постійного зберігання автотранспорту (крім 
відкритих автостоянок) із кількістю машиномісць відповідно до державних будівельних норм.  

3.7. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва відповідно до рішення Київради від 
14.05.2010 N 793/4231 "Про бюджет міста Києва на 2010 рік".  

4. Припинити державному готелю "Спорт" право користування земельною ділянкою площею 
0,5605 га на вул. Червоноармійській, 55 у Печерському районі м. Києва, оформленою відповідно 
до пункту 1 рішення Київської міської ради від 30.09.2004 N 519/1929 "Про оформлення права 
користування земельними ділянками" та право користування якою посвідчено державним актом 
на право постійного користування земельною ділянкою від 07.07.2005 N 02-9-00038.  

5. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 рішення Київської міської ради від 30.09.2004 N 
519/1929 "Про оформлення права користування земельними ділянками".  

6. Державному готелю "Спорт" (Державному підприємству "Готель "Спорт") повернути до 
Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської 
державної адміністрації) державний акт на право постійного користування земельною ділянкою 
від 07.07.2005 N 02-9-00038.  

7. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської 
державної адміністрації) зняти з реєстрації державний акт на право постійного користування 
земельною ділянкою від 07.07.2005 N 02-9-00038.  

8. Припинити малому державному підприємству "Тенісні корти" право користування земельною 
ділянкою площею 3,0920 га на вул. Еспланадній, 42 у Печерському районі м. Києва, 
оформленою відповідно до рішення Київської міської ради від 24.12.2009 N 1309/3378 "Про 
оформлення малому державному підприємству "Тенісні корти" права користування земельною 
ділянкою для експлуатації та обслуговування будівель і споруд спортивного комплексу на вул. 
Еспланадній, 42 у Печерському районі м. Києва" та право користування якою посвідчено 
державним актом на право постійного користування земельною ділянкою від 25.03.2010 N 02-9-
00118.  



9. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Київської міської ради від 24.12.2009 N 
1309/3378 "Про оформлення малому державному підприємству "Тенісні корти" права 
користування земельною ділянкою для експлуатації та обслуговування будівель і споруд 
спортивного комплексу на вул. Еспланадній, 42 у Печерському районі м. Києва".  

10. Малому державному підприємству "Тенісні корти" повернути до Головного управління 
земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) 
державний акт на право постійного користування земельною ділянкою від 25.03.2010 N 02-9-
00118.  

11. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської 
державної адміністрації) зняти з реєстрації державний акт на право постійного користування 
земельною ділянкою від 25.03.2010 N 02-9-00118.  

12. Припинити державному підприємству "Льодово-тренувальний каток "Крижинка" право 
користування земельною ділянкою площею 0,8164 га на вул. Червоноармійській, 55-а у 
Печерському районі м. Києва, оформленою відповідно до пункту 2 рішення Київської міської 
ради від 27.05.2004 N 280/1490 "Про оформлення права користування земельними ділянками" 
та право користування якою посвідчено державним актом на право постійного користування 
земельною ділянкою від 27.12.2004 N 02-9-00013.  

13. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 рішення Київської міської ради від 27.05.2004 N 
280/1490 "Про оформлення права користування земельними ділянками".  

14. Державному підприємству "Льодово-тренувальний каток "Крижинка" повернути до Головного 
управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної 
адміністрації) державний акт на право постійного користування земельною ділянкою від 
27.12.2004 N 02-9-00013.  

15. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської 
державної адміністрації) зняти з реєстрації державний акт на право постійного користування 
земельною ділянкою від 27.12.2004 N 02-9-00013.  

16. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільовим призначенням тягне 
за собою припинення права користування нею відповідно до вимог статей 141, 143 Земельного 
кодексу України.  

17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань 
земельних відносин, містобудування та архітектури.  

   

Київський міський голова  Л. Черновецький   

 


