
 

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
I сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 
від 11 лютого 2016 року N 106/106 

Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

"СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС" земельної ділянки для 
експлуатації та обслуговування спортивної споруди із 
штучним льодовим покриттям на вул. Міста Шалетт, 6 у 

Дніпровському районі м. Києва 
Відповідно до статей 9, 83, 92, 116, 123, 141, 186 Земельного кодексу України, Закону України 
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної 
та комунальної власності", пункту 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні" та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада вирішила: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "СПОРТИВНИЙ 
КОМПЛЕКС" для експлуатації та обслуговування спортивної споруди із штучним льодовим 
покриттям на вул. Міста Шалетт, 6 у Дніпровському районі м. Києва (заява ДЦ від 19.10.2015 N 
01010-000191369-014, справа А-21483). 

2. Надати КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС", за 
умови виконання пункту 3 цього рішення, в постійне користування земельну ділянку площею 
1,0079 га (кадастровий номер 8000000000:66:154:0005) для експлуатації та обслуговування 
спортивної споруди із штучним льодовим покриттям на вул. Міста Шалетт, 6 у Дніпровському 
районі м. Києва у зв'язку з закріпленням майна (наказ Головного управління комунальної 
власності м. Києва від 20.03.2006 N 90 та від 04.07.2012 N 335). 

3. КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС": 

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

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



3.3. Питання майнових відносин вирішувати в установленому порядку. 

3.4. Виконати вимоги, викладені в листі Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.09.2015 N 057041-16093. 

3.5. Вжити заходів щодо державної реєстрації права постійного користування на земельну 
ділянку у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень". 

3.6. Питання пайової участі та укладення з Департаментом економіки та інвестицій виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) договору про пайову 
участь вирішувати в порядку та випадках, встановлених законодавством. 

3.7. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва питання оформлення 
дозвільної, проектно-кошторисної документації та питання пайової участі вирішувати в порядку, 
визначеному законодавством України. 

4. Припинити Державному підприємству "Льодові арени" право постійного користування 
земельною ділянкою площею 1,0079 га (кадастровий номер 8000000000:66:154:0005) на вул. 
Міста Шалетт, 6 у Дніпровському районі м. Києва, наданою у постійне користування для 
будівництва, експлуатації та обслуговування спортивної споруди зі штучним льодовим 
покриттям, відповідно до рішення Київської міської ради від 08.07.2010 N 1145/4583, право 
постійного користування якою посвідчено державним актом на право постійного користування 
від 22.11.2010 N 09-9-00072. 

5. Державному підприємству "Льодові арени" повернути до Департаменту земельних ресурсів 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) державний 
акт на право постійного користування земельною ділянкою від 22.11.2010 N 09-9-00072. 

6. 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. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування. 

  

Київський міський голова В. Кличко 

  

 


