Проект

КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

(ХХХІІ сесія VІ скликання)

27.03.2013
⌐

м. Кривий Ріг

№1863

¬
Про затвердження остаточних
розмірів площ земельних ділянок, переданих громадянам у
власність, та внесення змін до
раніше ухвалених рішень виконкому міської Ради народних депутатів, міської ради та її виконкому, договору оренди земельної ділянки
Розглянувши звернення громадян і управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок, рішення виконкому Дзержинської районної у місті ради від 18.04.2012 №170 "Про впорядкування поштових адрес будівлям гуртожитків, які розташовані на пл. Домнобудівників"; відповідно до стст. 12, 40, 121, пункту 1 Перехідних положень Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, Законів України "Про оренду землі", "Про землеустрій"; керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада вирішила:
1. Затвердити остаточні розміри площ земельних ділянок, переданих громадянам у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), та внести у зв’язку з цим
зміни в додатки до раніше прийнятих рішень виконкомів міської Ради народних
депутатів та міської ради (додаток).
2. Унести зміни:
2.1 до рішень міської ради від:
2.1.1 22.10.2008 №2834 "Про розірвання договору оренди земельної ділянки на вул. Тухачевського, 57 та передачу її в постійне користування для розміщення гуртожитку", а саме: замінити в тексті в усіх відмінках назву управління з "управління житлово-комунального господарства виконкому міської ради"
на "управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради";
2.1.2 25.02.2010 №3758 "Про перехід права постійного користування земельними ділянками", а саме: замінити:
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2.1.2.1 у тексті в усіх відмінках назву управління з "управління житловокомунального господарства виконкому міської ради" на "управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради";
2.1.2.2 в абзаці 2 підпункту 2.2 адресу земельної ділянки з "пл. Домнобудівників, 2" на "пл. Домнобудівників, 2, корпус 2";
2.1.3 22.12.2010 №106 " Про перехід права постійного користування земельною ділянкою на пл. Домнобудівників, 6", а саме: замінити в пункті 2:
2.1.3.1 назву управління з "управління житлово-комунального господарства виконкому міської ради" на "управління благоустрою та житлової політики
виконкому міської ради";
2.1.3.2 адресу земельної ділянки з "пл. Домнобудівників, 6" на "пл. Домнобудівників, 6, корпус 1".
2.2 до договору оренди земельної ділянки від 22.12.2005 №040510801152,
укладеного із закритим акціонерним товариством "Геркулес" на підставі рішення
міської ради від 27.07.2005 №3440, а саме:
2.2.1 замінити назву підприємства із "Закрите акціонерне товариство "Геркулес" на "Приватне акціонерне товариство "Геркулес";
2.2.2 виключити пункт 4.4 та абзац 5 пункту 4.5.
3. Визнати такими, що втратили чинність:
3.1 абзац 3 пункту 2 рішення міської ради від 21.11.2008 №2886 "Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на вул.
Тупиковій, привокзальній площі станції "Кривий Ріг-Головний" та надання їх у
постійне користування під будівництво тягової підстанції та диспетчерського пункту для об’єкта "Будівництво тролейбусної лінії вул. Серафимовича − залізничний
вокзал "Кривий Ріг-Головний";
3.2 пункт 2 рішення міської ради від 21.11.2008 №2891 "Про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки між вулицями Грузинською та Каширською та надання її в постійне користування під разміщення шафового газорозподільчого пункту ШГРУ-50-2В-80К для будівництва об’єкта "Газопостачання селища Веселі Терни (ІІ черга)";
3.3 абзац 5 пункту 2 рішення міської ради від 29.01.2009 №3022 "Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надання їх у постійне користування управлінню капітального будівництва виконкому
міської ради";
3.4 абзац 8 підпункту 3.1 пункту 3 рішення міської ради від 27.02.2009
№3070 "Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок та надання їх у постійне користування управлінню капітального будівництва виконкому міської ради";
3.5 пункт 4 рішення міської ради від 24.06.2009 №3329 "Про затвердження
проекту землеустрою, вилучення, розірвання договору оренди, передачу і надання земельних ділянок у постійне користування та оренду".
4. Управлінню благоустрою та житлової політики виконкому міської ради
(Катриченко О.В.) зареєструвати право постійного користування земельними ділянками, що підлягає державній реєстрації, відповідно до закону.
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5. Приватному акціонерному товариству "Геркулес" (Сторожук Ю.М.) укласти з міською радою додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки
від 22.12.2005 №040510801152 та зареєструвати її в органі державної реєстрації
відповідно до закону.
6. Управлінню Держземагентства у Криворізькому районі Дніпропетровської області (Чувпило В.В.) унести зміни до земельно-облікової документації.
7. 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 №1863

Остаточні розміри площ земельних ділянок, переданих
громадянам у власність для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), та зміни,
що вносяться в додатки до раніше прийнятих рішень виконкомів міської
Ради народних депутатів та міської ради

№
з/п

1
2

Адреса земельної
ділянки

Центрально-Міський
район,
вул. Хорватська, 2
Жовтневий район,
вул. Скрипника, 2

Секретар міської ради

ОстаПлоща
точний
(м2),
розмір
надана
земельної у власділянки,
ність
який за(присатверджудибна
ється
ділянка)
(м2)

Рішення виконкому міської Ради народних
депутатів, до яких уносяться зміни в
частині визначення остаточної площі
земельних ділянок
дата
ухвалення
рішення

№
№
рішення додатка

№
пункту

954

776

13.08.1997

375/1

6

463

831

850

12.01.2000

51

1

38

С.Маляренко

