
 

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
XII сесія VI скликання 

РІШЕННЯ 
від 13 листопада 2013 року N 654/10142 

Про надання державному підприємству "Льодові Арени" 
права на забудову земельної ділянки та укладання 
договору суперфіцію для будівництва спортивного 

комплексу (тренувальної бази з баскетболу) на просп. 
Генерала Ватутіна у Деснянському районі м. Києва 

Відповідно до статей 9, 1021, 116, 122, 123, 126 Земельного кодексу України, статей 182, 205, 
207, 208, 395, 413 - 417, 639 Цивільного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної 
власності", враховуючи Указ Президента України від 09.02.2012 N 74/2012 "Про заходи щодо 
підготовки та проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з 
баскетболу", розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.03.2013 N 161-р "Про 
затвердження переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального ремонту спортивних 
споруд і фізкультурно-спортивної інфраструктури та організаційних заходів на 2013 рік з 
підготовки та проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з 
баскетболу" та від 24.04.2013 N 444-р "Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної 
програми підготовки та проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з 
баскетболу", розглянувши звернення державного підприємства "Льодові Арени" від 10.10.2013 N 
639, з метою забезпечення належної підготовки об'єктів фізкультурно-спортивної індустрії та 
інфраструктури м. Києва до проведення ігор фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з 
баскетболу Київська міська рада вирішила: 

1. Надати згоду на укладання строком до 31.12.2015 договору на право користування 
земельною ділянкою для забудови (суперфіцію) між Київською міською радою та державним 
підприємством "Льодові Арени" для будівництва спортивного комплексу (тренувальної бази з 
баскетболу) на просп. Генерала Ватутіна у Деснянському районі м. Києва на земельній ділянці 
(кадастровий номер 8000000000:62:201:0244, земельна ділянка комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, право комунальної власності на яку зареєстровано в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно) площею 1,53 га, яка рішенням Київської 
міської ради від 02.10.2013 N 117/9705 "Про передачу Департаменту освіти і науки, молоді та 
спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування спортивного комплексу на 
просп. Генерала Ватутіна у Деснянському районі м. Києва" передана у постійне користування 
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) для будівництва, експлуатації та обслуговування 
спортивного комплексу на просп. Генерала Ватутіна у Деснянському районі м. Києва (справа N 
А-20917). 



2. Державному підприємству "Льодові Арени": 

2.1. Подати до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) документи, визначені законодавством, для укладення 
договору на право користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцію). 

2.2. Укласти з Київською міською радою в письмовій формі договір на право користування 
земельною ділянкою для забудови (суперфіцію). 

2.3. Вжити заходів щодо державної реєстрації права забудови земельної ділянки (суперфіцію) у 
порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень". 

2.4. Право користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) здійснювати відповідно 
до цільового призначення земельної ділянки. 

2.5. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київської міської ради від 08.02.2013 
N 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік". 

2.6. Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку. 

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

3. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) забезпечити підготовку проекту договору на право користування 
земельною ділянкою для забудови (суперфіцію) та узгодження його істотних умов з державним 
підприємством "Льодові Арени". 

4. Попередити Державне підприємство "Льодові Арени", що право користування земельною 
ділянкою для забудови (суперфіцій) може бути припинено у випадках, передбачених статтею 
1021 Земельного кодексу України, статтею 416 Цивільного кодексу України, та згідно з умовами 
договору на право користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцію). 

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

  

Заступник міського голови - 
секретар Київради Г. Герега  

 


