МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
(Мінмолодьспорт)
вул. Еспланадна, 42, м. Київ, 01601, тел./факс: (044) 289-12-94, тел.: (044) 289-03-66, 289-12-64
Е-mail:correspond@msms.gov.ua, web-site: http://dsmsu.gov.ua код згідно з ЄДРПОУ 38649881

№________________
від "___"________ 20___ р.
на № _______________
від "___"________ 20___ р.

Секретаріат
Кабінету Міністрів України
Щодо продовження роботи по
виконанню пункту 10 рішення
Організаційного комітету
На лист Секретаріату Кабінету Міністрів України від 27.08.2020
№ 29536/0/2-20 стосовно продовження роботи по виконанню пункту 10 рішення
Організаційного комітету з підготовки та участі спортсменів України в Іграх
ХХХІІ Олімпіади та ХVІ Паралімпійських іграх 2020 року в м. Токіо (Японія)
від 11 лютого 2020 року щодо опрацювання питання відведення земельної
ділянки для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту
державного підприємства «Олімпійський навчально-спортивний центр
«Конча-Заспа», на якому здійснюється підготовка національних збірних команд
до Ігор ХХХІІ Олімпіади та ХVІ Паралімпійських ігор 2020 року в м. Токіо
(Японія)» повідомляємо.
Відповідно до абз. 3 ч. 3. ст. 123 Земельного кодексу України державним
підприємством «ОНСЦ «Конча-Заспа» спільно із комунальним підприємством
«Київський інститут земельних відносин» укладено договір від 21.08.2020
№ 146/20 щодо виготовлення проєкту землеустрою земельної ділянки
(кадастровий номер 8000000000:90:335:0041) із зміною цільового призначення з
наступним наданням права постійного користування зазначеною ділянкою
державному
підприємству
з
метою
розміщення
спеціалізованого
легкоатлетичного комплексу олімпійського класу, тренувально-змагального
комплексу для стрільби з лука, стрілецького комплексу та ряду допоміжних
тренувально-разминочних майданчиків.
25.08.2020 в Київській міській раді зареєстрована заява-повідомлення
№ 470357584 з метою отримання вихідних даних для розробки проєкту
землеустрою вищезазначеної ділянки.
З метою належного забезпечення права державного підприємства
«ОНСЦ «Конча-Заспа» на землю та своєчасного виконання умов
вищезазначеного договору, комунальне підприємство «Київський інститут
земельних відносин» звернулося до Департаменту містобудування та
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архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) листом від 03.09.2020 № 21/11130 з проханням надати
інформацію щодо відповідності заявленої ініціативи містобудівній документації
або ситуації та наявних містобудівних умов та обмежень, що мають бути
враховані при розробці документації із землеустрою.
Перший заступник
Міністра молоді та спорту України
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