
УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

13-та сесія 6-го скликання

УХВАЛА № 13

від 12/02/2010

Про внесення змін до ухвали міської ради від 09.07.2009 № 2814
Розглянувши  звернення  державного  підприємства  “Льодові  арени“  від  07.10.2010  №
2-11039,  листа  державного  підприємства  “Центральна  дирекція  з  управління  та
реконструкції спортивних споруд“ від 30.09.2010 № 322/2010, беручи до уваги постанову
Кабінету Міністрів України від 15.09.2010 № 869 “Про внесення змін до пункту 2 Порядку
використання  у  2010  році  коштів  Стабілізаційного  фонду  для  будівництва  спортивних
споруд з штучним  льодом  відповідно до Державної цільової соціальної програми “Хокей
України“  і  спільний  наказ  Міністерства  України  у  справах  сім’ї,  молоді  та  спорту  та
Національного агентства з питань  підготовки та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату  Європи  2012 року  з  футболу  від  29.09.2010 №  3396/134 “Про  відмову  від
постійного  користування  земельними  ділянками“,  керуючись  ст.144 Конституції України,
пп.34 п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, ст.ст.12, 92, 123
Земельного кодексу України, міська рада ухвалила:
1.  Внести  зміни  до  ухвали  міської  ради  від  09.07.2009  №  2814  “Про  затвердження
державному підприємству “Центральна дирекція з управління та реконструкції спортивних
споруд“ проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання земельної
ділянки на вул.І.Пулюя – вул.Трускавецькій“: у назві та тексті слова “Центральна дирекція
з  управління  та  реконструкції  спортивних  споруд“  замінити  словами  “Державне
підприємство “Льодові арени“ у відповідних відмінках.
2.  Державному  підприємству  “Льодові  арени“  забезпечити  через  спеціалізовану
землевпорядну організацію виготовлення:
2.1. Технічної документації на землекористування.
2.2.  Державного  акта  на  право  постійного  користування  земельною  ділянкою  та
зареєструвати його у встановленому порядку.
3. Вважати таким, що втратив чинність Державний акт на право постійного користування
земельною  ділянкою  серії  ЯЯ  №  175772,  зареєстрований  03.09.2010  (Книга  записів
реєстрації  державних  актів  на  право  власності  на  землю  та  на  право  постійного
користування землею, договорів оренди землі 03-2, № 03:10:471:00002).
4. Департаменту містобудування внести відповідні зміни у земельно-кадастрові дані.
5.  Контроль  за  виконанням  ухвали  покласти  на  заступника  міського  голови  з  питань
містобудування та інфраструктури.

Міський голова А.Садовий


