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Про припинення дії договору
оренди земельної ділянки на
вул. Нікопольське шосе, 4а та
реєстрацію права комунальної
власності за територіальною
громадою
Розглянувши заяву приватного підприємства "АМВ", громадян Пронози
Валерія Миколайовича, Серби Віктора Івановича щодо припинення дії договору оренди земельної ділянки на підставі рішення суду; ураховуючи рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 14.06.2012 (набрало чинності з 24.06.2012) про розірвання договору оренди земельної ділянки від
01.06.2009 №040910800474, акт приймання-передачі (повернення) земельної
ділянки від 27.11.2012, правоустановчі документи на нерухоме майно, зареєстровані в комунальному підприємстві Дніпропетровської обласної ради
"Криворізьке бюро технічної інвентаризації" 25.12.2012 за №№36948123,
36948991, реєстраційній службі Криворізького міського управління юстиції
Дніпропетровської області 24.01.2013 за №130287, рішення виконкому Довгинцівської районної в місті ради від 19.12.2012 №№814, 815,816 "Про впорядкування адресного господарства"; відповідно до стст. 12, 93, 120, 122, 141
Земельного кодексу України, ст. 31 Закону України "Про оренду землі", Законів України "Про Державний земельний кадастр", "Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"; керуючись Законом України
"Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада вирішила:
1. Визнати таким, що припинив свою дію з 27.11.2012, договір оренди від
01.06.2009 №040910800474 земельної ділянки автомобільного транспорту площею 1,9002 га (кадастровий номер 1211000000:03:508:0007), укладений між
Криворізькою міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю
"ГЕБУРА" для розміщення автотранспортного підприємства на вул. Нікопольське шосе, 4а в Довгинцівському районі.
2. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати
припинення договору оренди від 01.06.2009 №040910800474 та право кому-
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нальної власності на земельну ділянку автомобільного транспорту площею
1,9002 га для розміщення автотранспортного підприємства на вул. Нікопольське шосе, 4а в Довгинцівському районі за територіальною громадою міста Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради.
3. Доручити управлінню земельних ресурсів виконкому міської ради
(Бризецький О.Ф.) представляти інтереси Криворізької міської ради у відділі
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби
Криворізького міського управління юстиції Дніпропетровської області щодо
реєстрації прав на землю в спосіб, визначений чинним законодавством України.
4. Направити рішення Криворізькій центральній об’єднаній державній
податковій інспекції Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській
області (Ганненко О.О.) для контролю за повним і своєчасним стягненням до
міського бюджету орендної плати за користування земельною ділянкою.
5. Управлінню Держземагентства у Криворізькому районі Дніпропетровської області (Чувпило В.В.) унести зміни до земельно-облікової документації.
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.

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

Ю.Вілкул

О.Романюк
29.08.2013

