Проект

КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

(ХХХІІ сесія VІ скликання)

27.03.2013
⌐

м. Кривий Ріг

№1880

¬
Про затвердження технічної
документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок і надання їх в постійне користування районним відділам освіти
Розглянувши звернення відділів освіти виконкомів Тернівської, Жовтневої,
Саксаганської, Довгинцівської, Центрально-Міської районних у місті рад щодо
надання в постійне користування земельних ділянок; ураховуючи:
- що переважна більшість об’єктів освіти була збудована протягом 50 − 90
років минулого століття на підставі відповідних рішень виконавчих органів влади у відповідності до діючих на той час проектів (схем) забудови міста та генерального плану розвитку міста на визначений період,
- що ці об’єкті відображено в діючому Генеральному плані м. Кривий Ріг
(затверджений у встановленому порядку в грудні 2011 року), вони розташовані в
повністю сформованих зонах житлової та громадської забудови, межі їх територій фактично встановлені в натурі, але, документи, що підтверджують встановлення меж земельних ділянок, наданих під будівництво (розміщення) об’єктів, не
збереглися, оскільки це не вимагалося чинним на той час законодавством,
- витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців,
- рішення Криворізьких міжрайонних державних податкових інспекцій
Дніпропетровської області Державної податкової служби про внесення організацій (установ) до реєстру неприбуткових організацій (установ),
- довідки районних відділів освіти про балансову належність будівель; відповідно до стст. 12, 39, 92, 122 Земельного кодексу України; Законів України
"Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень",
"Про Державний земельний кадастр"; керуючись Законом України "Про місцеве
самоврядування в Україні", міська рада вирішила:
1. Затвердити відділам освіти виконкомів Тернівської, Жовтневої, Саксаганської, Довгинцівської, Центрально-Міської районних у місті рад технічну до-

2
кументацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок (додаток).
2. Передати із земель комунальної власності міста відділам освіти Тернівської, Жовтневої, Саксаганської, Довгинцівської, Центрально-Міської районних
у місті рад в постійне користування земельні ділянки житлової та громадської
забудови, зазначені в додатку, згідно з доданими схемами.
3. Відділам освіти виконкомів Тернівської, Жовтневої, Саксаганської,
Довгинцівської, Центрально-Міської районних у місті рад (Горевич С.О., Маківка О.П., Подкопаєва І.В., Лопатнюк О.М., Харчук Н.Ю.):
3.1 зареєструвати відповідне право на земельні ділянки згідно з чинним
законодавством України;
3.2 виконувати обов’язки землекористувачів відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
4. Управлінню Держземагентства у Криворізькому районі Дніпропетровської області (Чувпило В.В.) унести зміни до земельно-облікової документації.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань регулювання земельних відносин, планування та забудови міста, міської комунальної власності (Іванов Ю.О.), координацію роботи – на
першого заступника міського голови Гальченка А.В.

В.о.міського голови –
секретар міської ради

С.Маляренко

Додаток
до рішення міської ради
27.03.2013 №1880

ПЕРЕЛІК
земельних ділянок, відносно яких затверджується технічна документація із землеустрою
та які передаються в постійне користування відділам освіти виконкомів районних у місті рад

№
з/п
1
1

Землекористувач
2
Відділ освіти виконкому
Тернівської районної у
місті ради

2

Відділ освіти виконкому
Жовтневої районної у місті
ради

3

Відділ освіти виконкому
Жовтневої районної у місті
ради

4

Відділ освіти виконкому
Жовтневої районної у місті
ради

5

Відділ освіти виконкому
Жовтневої районної у місті
ради

Площа
земельної
ділянки
(га)
5
2,4715

Дата
акта встановлення
та узгодження меж
земельної ділянки
6
15.08.2012

Функціональне призначення землі

Адреса земельної ділянки,
кадастровий номер

3
Для обслуговування Криворізької
загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №48
Криворізької міської ради
Дніпропетровської області
Для обслуговування комунального
позашкільного закладу "Центр
дитячої творчості "Дивоцвіт"

4
Тернівській район,
вул. Юрія Смирнова, 28,
1211000000:07:025:0085
Жовтневий район,
5 мкр-н Зарічний, 11а,
1211000000:04:223:0227

0,9382

20.09.2012

Для обслуговування комунального
позашкільного закладу №113
загального розвитку Криворізької
міської ради
Для обслуговування Криворізької
загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №86
Криворізької міської ради
Дніпропетровської області
Для обслуговування Криворізької
загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №33
Криворізької міської ради
Дніпропетровської області

Жовтневий район,
вул. Ногіна, 18,
1211000000:04:137:0010

0,4346

12.11.2012

Жовтневий район,
вул. Тухачевського, 11а,
1211000000:04:407:0015

2,3732

15.11.2012

Жовтневий район,
вул. Панкєєва, 19а,
1211000000:04:272:0063

2,5604

21.08.2012

2

Продовження додатка

1
6

2
Відділ освіти виконкому
Жовтневої районної у місті
ради

3
Для обслуговування Криворізької
загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №126
Криворізької міської ради
Дніпропетровської області

4
Жовтневий район,
5 мкр-н Зарічний,
1211000000:04:223:0229

5
3,6457

6
08.11.2012

7

Відділ освіти виконкому
Жовтневої районної у місті
ради
Відділ освіти виконкому
Саксаганської районної у
місті ради
Відділ освіти виконкому
Саксаганської районної у
місті ради

Для обслуговування комунального
комбінованого дошкільного
навчального закладу №31
Для обслуговування Криворізької
гімназії №91 Криворізької міської
ради Дніпропетровської області
Для обслуговування Криворізької
гімназії №91 Криворізької міської
ради Дніпропетровської області
(спортмайданчик)
Для обслуговування комунального
дошкільного навчального закладу
№42 загального розвитку
Для обслуговування комунального
дошкільного навчального закладу
№250 загального розвитку

Жовтневий район,
вул. Курчатова, 6,
1211000000:04:537:0010
Саксаганський район,
вул. Тинка, 48,
1211000000:06:135:0042
Саксаганський район,
вул. Тинка, 48,
1211000000:06:135:0043

0,5207

12.11.2012

1,6120

20.11.2012

0,6148

20.11.2012

Саксаганський район,
вул. Космонавтів, 42,
1211000000:06:136:0062
Саксаганський район,
мкр-н Ювілейний, 12а,
1211000000:06:053:0021

0,9706

14.11.2012

0,9444

14.11.2012

Для обслуговування Криворізької
загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №65
Криворізької міської ради
Дніпропетровської області
Для обслуговування комунального
позашкільного навчального закладу
"Зміна"

Довгинцівський район,
вул. Революційна, 63,
1211000000:03:211:0001

0,8449

16.11.2012

Центрально-Міський
район,
вул. Пушкіна, 8,
1211000000:08:305:0056

0,2298

02.11.2012

8
9

10
11

Відділ освіти виконкому
Саксаганської районної у
місті ради
Відділ освіти виконкому
Саксаганської районної у
місті ради

12

Відділ освіти виконкому
Довгинцівської районної в
місті ради

13

Відділ освіти виконкому
Центрально-Міської
районної у місті ради

3

1
14

2
Відділ освіти виконкому
Центрально-Міської
районної у місті ради

Секретар міської ради

3
Для обслуговування спеціалізованої
Криворізької загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №20
з поглибленим вивченням
німецької мови
Криворізької міської ради
Дніпропетровської області

Продовження додатка
4
Центрально-Міський
район,
вул. Жовтнева, 31,
1211000000:08:356:0029

С.Маляренко

5
0,5546

6
02.11.2012

