
 

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
X сесія VI скликання 

РІШЕННЯ 
від 25 грудня 2012 року N 737/9021 

Про надання державному підприємству "Олімпійський 
навчально-оздоровчий центр "Конча-Заспа" земельних 

ділянок для експлуатації та обслуговування 
адміністративних та навчально-спортивних корпусів та для 
розміщення площинних спортивних споруд на Столичному 

шосе, 19 у Голосіївському районі м. Києва 
Відповідно до статей 92, 120, 123 Земельного кодексу України, розглянувши технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) та технічну документацію із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує 
право користування земельними ділянками, Київська міська рада вирішила: 

1. Надати Державному підприємству "Олімпійський навчально-оздоровчий центр "Конча-Заспа", 
за умови виконання пункту 2 цього рішення, в постійне користування земельні ділянки 
загальною площею 10,8240 га для експлуатації та обслуговування адміністративних та 
навчально-спортивних корпусів та для розміщення площинних спортивних споруд на 
Столичному шосе, 19 у Голосіївському районі м. Києва, з них: 

- площею 7,7568 га - для експлуатації та обслуговування адміністративних та навчально-
спортивних корпусів за рахунок земель, наданих відповідно до рішення Київської міської ради 
від 28.08.2008 N 165/165 "Про надання державному підприємству "Олімпійський навчально-
спортивний центр" земельної ділянки для експлуатації та обслуговування адміністративних та 
навчально-спортивних корпусів на Столичному шосе, 19 км у Голосіївському районі м. Києва", 
право користування якою посвідчено державним актом на право постійного користування 
земельною ділянкою від 23.04.2009 N 07-9-00082; 

- площею 3,0672 га - для розміщення площинних спортивних споруд за рахунок земель, 
відведених відповідно до пункту 14 рішення Київської міської ради від 15.07.2004 N 419-5/1829 
"Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення права користування землею", право 
користування якою посвідчено державним актом на право постійного користування земельною 
ділянкою від 16.06.2005 N 07-9-00027, у зв'язку із закріпленням майна на праві господарського 
відання (лист Державної служби молоді та спорту України від 20.07.2012 N 7/4620) (справа А-
20158). 

2. Державному підприємству "Олімпійський навчально-оздоровчий центр "Конча-Заспа": 



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

2.2. Земельні ділянки в межах прибережних захисних смуг використовувати без права 
будівництва будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних) відповідно до 
вимог статті 61 Земельного кодексу України. 

2.3. Земельні ділянки, які Програмою розвитку зеленої зони м. Києва віднесені до озеленених 
територій загального користування м. Києва, що відповідають типологічним ознакам та 
планувальним вимогам, використовувати з урахуванням рішення Київської міської ради від 
19.07.2005 N 806/3381 "Про затвердження Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 
року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста", чинність яких 
подовжено рішенням Київської міської ради від 27.11.2009 N 714/2783. 

2.4. У місячний термін звернутися до Головного управління земельних ресурсів виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) із клопотанням щодо 
організації робіт по винесенню меж земельних ділянок в натуру (на місцевість) та виготовленню 
документів, що посвідчують право користування земельними ділянками. 

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

2.6. Виконати вимоги, викладені у листах Головного управління містобудування та архітектури 
від 24.04.2001 N 07-3303, Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського 
середовища від 23.06.2004 N 19-5572, Державного управління екології та природних ресурсів в 
м. Києві від 08.08.2004 N 08-8-14/3738, Київського комунального об'єднання зеленого 
будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "КИЇВЗЕЛЕНБУД" від 30.06.2004 N 148-
1043, Головного управління земельних ресурсів від 29.08.2012 N 05-8937. 

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

2.8. Питання майнових відносин вирішувати в установленому порядку. 

3. Визнати такими, що втратили чинність, пункт 3 рішення Київської міської ради від 28.08.2008 
N 165/165 "Про надання державному підприємству "Олімпійський навчально-спортивний центр" 
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування адміністративних та навчально-
спортивних корпусів на Столичному шосе, 19 км у Голосіївському районі м. Києва" та пункт 14 
рішення Київської міської ради від 15.07.2004 N 419-5/1829 "Про надання і вилучення земельних 
ділянок та припинення права користування землею". 

4. Державному підприємству "Олімпійський навчально-оздоровчий центр "Конча-Заспа" 
повернути до Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської 
міської державної адміністрації) державні акти на право постійного користування земельними 
ділянками від 23.04.2009 N 07-9-00082 та від 16.06.2005 N 07-9-00027. 

5. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської 
державної адміністрації) зняти з державної реєстрації державні акти на право постійного 
користування земельними ділянками від 23.04.2009 N 07-9-00082 та від 16.06.2005 N 07-9-00027 
з моменту державної реєстрації державних актів на право постійного користування земельними 



ділянками державному підприємству "Олімпійський навчально-оздоровчий центр "Конча-Заспа". 

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 Київради з питань 
земельних відносин, містобудування та архітектури. 

  

Заступник міського голови - 
секретар Київради Г. Герега  

 


