Проект

КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

(ХХХVІІ сесія VІ скликання)

28.08.2013
⌐

м. Кривий Ріг

№2177

¬
Про затвердження остаточних
розмірів площ земельних ділянок,
переданих громадянам у власність, та внесення змін до раніше
ухвалених рішень виконкому міської Ради народних депутатів та
міської ради

Розглянувши звернення громадян, технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок; ураховуючи вимоги Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності", згідно з якими землі державної та комунальної власності в Україні
вважаються розмежованими; відповідно до стст. 12, 40, 79-1, 121, пункту 1
Перехідних положень Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України "Про землеустрій"; керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада вирішила:
1. Затвердити остаточні розміри площ земельних ділянок комунальної
власності, переданих громадянам безоплатно 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 ухвалених рішень
виконкому міської Ради народних депутатів (додаток).
2. Унести зміни до рішень міської ради від:
2.1 26.10.2011 №690 "Про затвердження звіту щодо земельно-кадастрової
інвентаризації земель, безоплатну передачу у власність земельної ділянки та
надання дозволу на виготовлення технічної документації", а саме: викласти
пункт 2 в новій редакції:
"2. Передати садівничому товариству "ПРОЕКТ-1" безоплатно у власність землі загального користування під проходами та проїздами площею
0,7911 га, у тому числі:
− 0,5901 га – кадастровий номер 1211000000:08:116:0028;
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− 0,1739 га − кадастровий номер 1211000000:08:164:0005;
− 0,0271 га − кадастровий номер 1211000000:08:163:0002.".
2.2 22.08.2012 №1323 "Про безоплатну передачу у власність, спільну часткову, спільну сумісну власність земельних ділянок, що перебувають у користуванні громадян, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), ведення садівництва", а саме:
замінити в графі "Прізвище, ім’я, по батькові" пункту 23 додатка 4 по батькові з
"Григорович" на "Георгійович";
2.3 28.11.2012 №1526 " Про безоплатну передачу у власність, спільну часткову, спільну сумісну власність земельних ділянок, що перебувають у користуванні громадян, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), ведення садівництва", а саме:
замінити в графі "Прізвище, ім’я, по батькові" пункту 11 додатка 4 прізвище з
"Анциферова" на "Анцифрова";
2.4 30.01.2013 №1753 "Про безоплатну передачу у власність, спіль- ну
часткову, спільну сумісну власність земельних ділянок, що перебувають у
користуванні громадян, для будівництва та обслуговування жилого бу-динку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)", а саме:
замінити
в графі "Вулиця та номер будинку, кадастровий номер земельної ділянки"
пункту 22 додатка 6 кадастровий номер земельної ділянки з
"1211000000:08:530:0060" на "1211000000:08:530:0065";
2.5 30.01.2013 №1772 "Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в Тернівському районі та надання її в постійне користування для будівництва кладовища в районі ВАТ "Північний ГЗК", а саме:
замінити в пунктах 1, 2 кадастровий номер земельної ділянки в Тернівському
районі з "1211000000:07:1161:0239" на "1211000000:07:161:0239";
2.6 27.02.2013 №1833 "Про надання згоди на укладання договорів оренди
земельних ділянок", а саме: замінити в графі "Назва землекористувача" пункту
1 додатка ім’я з "Тетяна" на "Таліна";
2.7 24.04.2013 №1958 "Про реєстрацію права комунальної власності на земельні ділянки", а саме: замінити в графі "Адреса земельної ділянки, кадастровий номер" пункту 157 додатка 1 кадастровий номер земельної ділянки в Тернівському районі з "1211000000:07:1161:0239" на "1211000000:07:161:0239";
2.8 22.05.2013 №1989 "Про безоплатну передачу у власність, спільну часткову, спільну сумісну власність земельних ділянок, що перебувають у користуванні громадян, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), ведення садівництва", а саме:
замінити в графі "Прізвище, ім’я, по батькові" пункту 6 додатка 1 по батькові з
"Анатоліївна" на "Антонівна";
2.9 22.05.2013 №2008 "Про поновлення та продовження договорів оренди
земельних ділянок та реєстрацію права комунальної власності на них", а саме:
замінити в графі "Землекористувач" пункту 22 додатка 1 по батькові з "Антонівна" на "Антонінівна";
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2.10 26.06.2013 №2075 "Про надання дозволу на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок для подальшого надання їх у користування", а саме: замінити в гра- фі
"Площа (га)" пункту 15 додатка площу земельної ділянки з "1,6241" на
"1,5693";
2.11 26.06.2013 №2077 "Про поновлення та продовження договорів оренди земельних ділянок та реєстрацію права комунальної власності на них", а саме: замінити в графі "Землекористувач" пункту 18 додатка 1 назву товариства з
обмеженою відповідальністю з "БУДТЕХСЕРВІС" на "БУДТЕХРЕСУРС";
3. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 57 додатка 5 до рішення міської ради від 28.09.2005 №3550 "Про безоплатну передачу у власність земельних ділянок, наданих громадянам для ведення садівництва".
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.

Міський голова
Згідно з оригіналом, який знаходиться
у справі виконкому міськради
Головний спеціаліст відділу

Ю.Вілкул

О.Романюк
29.08.2013

Додаток
до рішення міської ради
28.08.2013 №2177

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

№
з/
п

Адреса земельної
ділянки, її кадастровий
номер

1

Довгинцівський район,
вул. Блинова, 59,
1211000000:03:091:0014
Жовтневий район,
вул. Волкова, 18,
1211000000:04:248:0019

2

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

№
пункту

907

928

09.04.1997

199/1

1

1547

603

613

14.05.1997

247/1

1

527

Секретар міської ради
Згідно з оригіналом, який знаходиться
у справі виконкому міськради
Головний спеціаліст відділу

№
№
рішення додатка

С.Маляренко
О.Романюк
29.08.2013

