
 

 

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
V сесія VI скликання  

РІШЕННЯ  
від 8 липня 2010 року N 1145/4583  

Про надання державному підприємству "Центральна 
дирекція з управління та реконструкції спортивних споруд" 

земельної ділянки для будівництва, експлуатації та 
обслуговування спортивної споруди зі штучним льодовим 
покриттям на вул. Міста Шалетт, 6 у Дніпровському районі 

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

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки державному 
підприємству "Центральна дирекція з управління та реконструкції спортивних споруд" для 
будівництва, експлуатації та обслуговування спортивної споруди зі штучним льодовим 
покриттям на вул. Міста Шалетт, 6 у Дніпровському районі м. Києва.  

2. Надати державному підприємству "Центральна дирекція з управління та реконструкції 
спортивних споруд", за умови виконання пункту 3 цього рішення, в постійне користування 
земельну ділянку площею 1,01 га для будівництва, експлуатації та обслуговування спортивної 
споруди зі штучним льодовим покриттям на вул. Міста Шалетт, 6 у Дніпровському районі м. 
Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність чи користування.  

3. Державному підприємству "Центральна дирекція з управління та реконструкції спортивних 
споруд":  

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

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



3.3. Відшкодування відновної вартості зелених насаджень та інші питання майнових відносин 
вирішувати в установленому порядку.  

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

3.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування, архітектури та 
дизайну міського середовища від 17.06.2010 N 19-7483, Київської міської санепідстанції від 
17.06.2010 N 4569, Головного управління екології та охорони природних ресурсів від 17.06.2010 
N 071/04-4-11/3220, Головного управління охорони культурної спадщини від 17.06.2010 N 4434, 
Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації від 17.06.2010 N 1-10/44-1383/5, 
Головного управління земельних ресурсів від 18.06.2010 N 05-6467.  

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

4. Звільнити державне підприємство "Центральна дирекція з управління та реконструкції 
спортивних споруд" від сплати пайової участі у зв'язку з будівництвом, експлуатацією та 
обслуговуванням спортивної споруди зі штучним льодовим покриттям на вул. Міста Шалетт, 6 у 
Дніпровському районі м. Києва.  

5. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою може бути 
припинено відповідно до вимог статей 141, 143 Земельного кодексу України.  

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

   

Київський міський голова  Л. Черновецький   

 


