
 

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
V сесія VI скликання  

РІШЕННЯ  
від 15 липня 2010 року N 1311/4749  

Про оформлення державному підприємству "Палац спорту" 
права користування земельними ділянками для 

реконструкції, експлуатації та обслуговування існуючих 
будівель і споруд на площі Спортивній, 1 у Печерському 

районі м. Києва  
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує 
право користування земельними ділянками, відповідно до статей 92, 120 Земельного кодексу 
України Київська міська рада вирішила:  

1. Оформити державному підприємству "Палац спорту", за умови виконання пункту 2 цього 
рішення, право постійного користування земельними ділянками загальною площею 3,2060 га 
для реконструкції, експлуатації та обслуговування існуючих будівель і споруд на площі 
Спортивній, 1 у Печерському районі м. Києва за рахунок земель, відведених відповідно до 
пункту 19 рішення Київської міської ради від 12.02.2004 N 43/1253 "Про оформлення права 
користування земельними ділянками" та право користування якими посвідчено договорами 
оренди земельних ділянок від 13.04.2006 N 82-6-00366 та від 13.04.2006 N 82-6-00365, у зв'язку з 
передачею державного майна цілісного майнового комплексу Київського палацу спорту (акт 
приймання-передавання державного майна цілісного майнового комплексу Київського палацу 
спорту від 23.07.2010 N 352), у тому числі:  

- ділянка N 1 - площею 3,0923 га;  

- ділянка N 2 - площею 0,1137 га.  

2. Державному підприємству "Палац спорту":  

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

2.2. У місячний термін звернутися до Головного управління земельних ресурсів виконавчого 
органу Київради (Київської міської державної адміністрації) із клопотанням щодо організації 
робіт по виготовленню документа, що посвідчує право користування земельними ділянками.  



2.3. Питання майнових відносин вирішувати в установленому порядку.  

2.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 
інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельних ділянок.  

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

2.6. 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.  

3. Вважати таким, що втратив чинність, пункт 19 рішення Київської міської ради від 12.02.2004 N 
43/1253 "Про оформлення права користування земельними ділянками".  

4. Розірвати за згодою сторін договори оренди земельних ділянок від 13.04.2006 N 82-6-00366 та 
від 13.04.2006 N 82-6-00365 з моменту державної реєстрації державного акта на право 
постійного користування земельними ділянками державному підприємству "Палац спорту" (лист-
згода закритого акціонерного товариства "Київський Палац спорту" від 02.07.2010 N 1793).  

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

   

Київський міський голова  Л. Черновецький   

 


