
 

УКРАЇНА 
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
11-та сесія 6-го скликання  

УХВАЛА № 2306 

 
від 05/30/2013 

Про затвердження комунальному підприємству ЛКП “Спортресурс“ 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання 
земельної ділянки на просп. Червоної Калини (у межах громадського 
центру Сихова) 

 

 

Розглянувши звернення комунального підприємства ЛКП “Спортресурс“ від 19.04.2013 
(зареєстроване у Львівській міській раді 19.04.2013 за № 2-7543) та від 23.04.2013 № 50 
(зареєстроване у Львівській міській раді 25.04.2013 за № 2-8086), беручи до уваги 
ухвалу міської ради від 11.04.2013 № 2291 “Про погодження комунальному 
підприємству ЛКП “Спортресурс“ місця розташування земельної ділянки та надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 
просп. Червоної Калини (у межах громадського центру Сихова)“, керуючись ст. 144 
Конституції України, пп. 34 п. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні“, ст. ст. 12, 93, 123 Земельного кодексу України, міська рада ухвалила: 
1. Припинити колективному підприємству “Скоринка“ Західно-українського 
регіонального відділення Міжнародного фонду “Відродження Чорнобиля“ право 
користування земельною ділянкою на просп. Червоної Калини, перевівши її до земель 
міста. 
2. Затвердити комунальному підприємству ЛКП “Спортресурс“ проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки та надати земельну ділянку площею 1,87 га 
(кадастровий номер земельної ділянки 4610136800:07:001:0019) на просп. Червоної 
Калини (у межах громадського центру Сихова) у постійне користування для будівництва 
та обслуговування інфраструктури спортивного комплексу (тренувальних полів), 
перевівши із земель, що не надані у власність або користування, до земель 
рекреаційного призначення. 
3. Департаменту містобудування здійснити державну реєстрацію речового права на 
земельну ділянку. 
Відповідальний: директор департаменту містобудування. 
4. Комунальному підприємству ЛКП “Спортресурс“ забезпечити через спеціалізовану 
землевпорядну організацію виготовлення правовстановлюючих документів на земельну 
ділянку та зареєструвати їх у встановленому порядку. 
5. Надати згоду на укладення договору суперфіцію між Львівською міською радою та 
держаним підприємством “Льодові арени“ для будівництва та обслуговування 
інфраструктури спортивного комплексу (тренувальних полів) на просп. Червоної Калини 



(у межах громадського центру Сихова). 
6. Державному підприємству “Льодові арени“ укласти з Львівською міською радою 
договір суперфіцію та зареєструвати його у встановленому порядку. 
7. Землекористувачеві забезпечити цілодобовий доступ до існуючих на території 
ділянки інженерних мереж для їх ремонту та обслуговування, дотримуватись правил 
використання земель в охоронній зоні згідно з вимогами інженерних служб міста і не 
чинити перешкод при будівництві нових. 
8. Департаменту містобудування внести відповідні зміни у земельно-кадастрові дані. 
9. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з питань 
містобудування та інфраструктури. 
 
 
 
 
Міський голова А. Садовий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


