
Вінницька міська рада 
Рішення 

від 30.10.2009р. №2547 
 
 
 

 
                                      40 сесія 5 скликання   

 
 
 
Про погодження місця розташування  
та визначення замовника будівництва 
льодового катка на території парку  
культури і відпочинку «Дружби народів» 
 

На виконання протоколу наради від 05.08.2009р. щодо погодження 
місця розташування та будівництва за кошти державного бюджету льодового 
катка в парку культури і відпочинку «Дружби народів», враховуючи 
Постанову Кабінету Міністрів України від 03.10.2007р. №1194 «Про 
затвердження Державної цільової соціальної програми «Хокей України», 
рішення Вінницької міської ради від 28.04.2007р. №989 «Про планування 
території парку культури і відпочинку «Дружби народів», лист-згода КП 
«Об’єднана дирекція міських парків культури та відпочинку” на будівництво 
льодового катка, доповідну записку Комітету по фізичній культурі і спорту 
від 05.08.2009р. №04-3-5-4775, ст. ст. 99, 100 Земельного кодексу України, 
ст. 401 Цивільного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Погодити місце розташування льодового катка та парковки на території 
парку культури і відпочинку «Дружби народів» з урахуванням режиму 
використання території відповідно до концепції функціонального зонування 
парку. 
 
2. Визнати замовником будівництва льодового катка на території парку 
культури і відпочинку «Дружби народів» Державне підприємство 
«Центральна дирекція з управління та реконструкції спортивних споруд». 
 
3. З метою збереження цілісності парку культури і відпочинку «Дружби 
народів» укласти договір безоплатного земельного сервітуту для будівництва 
льодового катка державним підприємством «Центральна дирекція з 
управління та реконструкції спортивних споруд» терміном на 5 років на 
земельну ділянку орієнтовною площею 2,2 га, визначену проектом 
будівництва, без вилучення з території парку. 
 



3.1. Встановити у договорі земельного сервітуту обмеження (обтяження) у 
вигляді: 
3.1.1. дотримання функціонального призначення – для будівництва 
льодового катка; 
3.1.2. невилучення земельної ділянки з території парку культури і відпочинку 
«Дружби народів»; 
3.1.3. максимальне збереження існуючих зелених насаджень, проведення 
благоустрою та додаткового озеленення території; 
3.1.4. дотримання вимог Закону України «Про відходи» та інших вимог 
природоохоронного законодавства; 
3.1.5. видалення зелених насаджень здійснювати відповідно до Порядку 
видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах (Постанова 
Кабінету Міністрів України від 01.08.2006р. №1045) та Методики визначення 
відновної вартості зелених насаджень (Наказ Міністерства з питань житлово-
комунального господарства України від 12.05.2009р. №127). 
 
4. Управлінню земельних ресурсів міської ради в договорі земельного 
сервітуту передбачити оперативно-господарські санкції у вигляді відмови 
міської ради від своїх зобов’язань по договору, у випадку порушення другою 
стороною своїх зобов’язань по договору відповідно до ст.236 Господарського 
кодексу України. 
 
5. Державному підприємству «Центральна дирекція з управління та 
реконструкції спортивних споруд» у 120 денний термін з моменту прийняття 
рішення про укладення договору земельного сервітуту подати відповідний 
договір на реєстрацію. 
 
6. Встановити, що у разі неподання договору на реєстрацію у вище 
зазначений термін, або у разі недодержання встановлених обмежень 
(обтяжень), рішення втрачає чинність. 
 
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони 
природи (Савчук С.В.). 
 
 
 
 
 
 
 

Міський голова                                                        В.Б.Гройсман 


