
 

УКРАЇНА 
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
10-та сесія 6-го скликання  

УХВАЛА № 2116 

 
від 02/28/2013 

Про погодження комунальному підприємству ЛКП “Спортресурс“ місця 
розташування земельних ділянок та надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок на вул. 
Кульпарківській, 226-г (на проектованій вул. Ряшівській) 

 

 

Розглянувши звернення комунального підприємства ЛКП “Спортресурс“ від 
26.02.2013 № 18 (зареєстроване у Львівській міській раді 27.02.2013 за № 2-3530/АП), 
ТзОВ “Юнайтед Баскетбол Інвестментс“ від 25.02.2013 № 24/56 (зареєстроване у 
Львівській міській раді 27.02.2013 за № 2-3536), беручи до уваги клопотання 
Державної інспекції сільського господарства в Львівській області від 13.02.2013 № 
920/3-9-8 (зареєстроване у Львівській міській раді 15.02.2013 № 1.4-960), керуючись 
ст. ст. 12, 92, 116, 123 Земельного кодексу України, міська рада ухвалила: 
1. Погодити комунальному підприємству ЛКП “Спортресурс“ місце розташування 
земельних ділянок та надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок на вул. Кульпарківській, 226-г (на проектованій вул. 
Ряшівській) у постійне користування для будівництва та обслуговування 
інфраструктури багатофункціонального спортивного комплексу за рахунок земель 
житлової та громадської забудови, зокрема: 
1.1. Ділянки 1 площею 3,9771 га.  
1.2. Ділянки 2 площею 2,15 га. 
2. Комунальному підприємству ЛКП “Спортресурс“ подати міській раді на 
затвердження: 
2.1. Детальний план території. 
2.2. Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 
2.3. Інвестиційну угоду щодо будівництва та обслуговування інфраструктури 
багатофункціонального спортивного комплексу. 
3. Внести зміни до ухвал міської ради: 
3.1. Від 19.10.2006 № 228 “Про визначення переліку земельних ділянок, призначених 
для продажу на конкурентних засадах (конкурси, аукціони)“ (зі змінами), вилучивши з 
додатка пункти 3, 4.  
3.2. Від 23.10.2008 № 2152 “Про внесення змін до ухвали міської ради від 19.10.2006 
№ 228 і зміну цільового призначення земельних ділянок на вул. Кульпарківській, 226-г 
(1) та вул. Кульпарківській, 226-г (2)“: 
3.2.1. Вилучити підпункти 1.1 та 1.2. 



3.2.2. Вважати підпункти 1.3, 1.4 відповідно підпунктами 1.1, 1.2. 
4. Вважати такими, що втратили чинність:  
4.1. Ухвала міської ради від 16.02.2009 № 2322 “Про продаж земельних ділянок у м. 
Львові шляхом аукціону“.  
4.2. Пункт 2 ухвали міської ради від 28.01.2010 № 3231 “Про внесення змін до ухвал 
міської ради від 23.10.2008 № 2153, від 16.02.2009 № 2322 та від 30.09.2009 № 2900“.
4.3. Ухвала міської ради від 07.02.2013 № 2114 “Про погодження комунальному 
підприємству ЛКП “Спортресурс“ місця розташування земельної ділянки та надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
на вул. Липова Алея, 5“. 
5. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з питань 
містобудування та інфраструктури. 
 
 
 
Міський голова А. Садовий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


