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КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

(ХХХІІ сесія VІ скликання)

27.03.2013
⌐

м. Кривий Ріг

№1882

¬
Про затвердження технічної
документації із землеустрою та
надання дозволу на вкладання
договорів особистого сервітуту
товариству з обмеженою відповідальністю "ВБК НАДІЯ"
Розглянувши заяви товариства з обмеженою відповідальністю "ВБК НАДІЯ", технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж частин
земельних ділянок під тимчасовими спорудами торговельних павільйонів, на
які поширюється право сервітуту, погоджену управліннями містобудування і
архітектури виконкому міської ради та Держземагентства у Криворізькому районі Дніпропетровської області; відповідно до стст. 12, 79-1, 98 − 102 Земельного кодексу України, стст. 401 − 404 Цивільного кодексу України, Законів
України "Про землеустрій", "Про Державний земельний кадастр", рішення
Криворізької міської ради від 28.12.2012 №1660 "Про затвердження Тимчасового порядку щодо встановлення меж зони дії особистого сервітуту під тимчасовими об’єктами для здійснення підприємницької діяльності"; керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада вирішила:
1. Затвердити товариству з обмеженою відповідальністю "ВБК НАДІЯ"
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж частин земельних ділянок під тимчасовими спорудами торговельних павільйонів (додаток),
на які поширюється право сервітуту.
2. Надати товариству з обмеженою відповідальністю "ВБК НАДІЯ" дозвіл
на вкладання терміном на 1 рік договорів особистого сервітуту на земельні ділянки, зазначені в додатку, під тимчасовими спорудами торговельних павільйонів для здійснення ним підприємницької діяльності.
3. Товариству з обмеженою відповідальністю "ВБК НАДІЯ" (Омельченко С.О.):

2
3.1. Укласти з міською радою договори особистого сервітуту під розміщення тимчасових споруд торговельних павільйонів.
3.2. Зареєструвати право сервітуту, що підлягає державній реєстрації, відповідно до закону.
3.3. У разі видалення зелених насаджень, забезпечити виконання вимог
Постанови Кабінету Міністрів України від 01серпня 2006 року №1045 "Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених
пунктах".
3.4. Виконувати обов’язки землекористувача 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. Направити рішення Криворізьким північній, центральній, південній
міжрайонним державним податковим інспекціям Дніпропетровської області
Державної податкової служби (Гончар О.Л., Ганненко О.О., Катченко В.Є.) для
контролю за повним і своєчасним стягненням до міського бюджету плати за
користування земельними ділянками.
6. 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 №1882

ПЕРЕЛІК
тимчасових споруд, стосовно яких затверджується технічна
документація із землеустрою щодо встановлення меж частин
земельних ділянок, на які поширюється право сервітуту
на тимчасові об’єкти
№
з/п

Цільове
призначення
тимчасової
споруди

1

2

1

2

3

4

5

Торговельний
павільйон

Торговельні
павільйони

Торговельні
павільйони

Торговельний
павільйон

Торговельний
павільйон

Адреса
земельної ділянки
(згідно з паспортом
прив’язки тимчасової
споруди), кадастровий
номер

Площа
(м2)
земельної
ділянки

Площа
(м2)
забудови
однієї
споруди

Кількість
споруд

Саксаганський район,
мкр-н Сонячний,
біля будинку 7а,
1211000000:06:054:0338

4

5

6

30, 0

30,0

1

Довгинцівський район,
вул. Кириленка,
біля будинку 17б,
1211000000:03:307:0021,

30, 0,

30, 0,

1

1211000000:03:307:0020,

25,0,

25,0,

1

1211000000:03:307:0019,

25,0,

25,0,

1

1211000000:03:307:0018

25,0

25,0

1

Довгинцівський район,
вул. Серафимовича,
біля будинку 85,
1211000000:03:183:0031,

23,0,

23,0,

1

1211000000:03:183:0030

23,0

23,0

1

Довгинцівський район,
вул. Ленінського
комсомолу,
біля будинку 1,
1211000000:03:183:0029

6,0

6,0

1

Довгинцівський район,
вул. Лісового,
біля будинку 13а,
1211000000:03:633:0134

30,0

30,0

1

3

Продовження додатка

2
1

6

7

8

2

Торговельний
павільйон

Торговельні
павільйони

Торговельний
павільйон

Секретар міської ради

3

Тернівський район,
вул. Федоренка,
біля будинку 1,
1211000000:07:028:0153

4

5

6

30,0

30,0

1

Дзержинський район,
пр-т Гагаріна,
біля будинку 2,
1211000000:02:003:0049,

30,0,

30,0,

1

1211000000:02:003:0048

6,0

6,0

1

Жовтневий район,
мкр-н 4-й Зарічний,
біля будинку 21а,
1211000000:04:272:0068

30,0

30,0

1

С.Маляренко

