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Про припинення права постійного користування земельною ділянкою на вул. Красноярській, 9
Розглянувши звернення комунальної установи "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Тернівському районі"
щодо припинення права постійного користування земельною ділянкою на
вул. Красноярській, 9 у Тернівському районі; ураховуючи наказ управління
комунальної власності міста виконкому міської ради від 17.05.2013 №97-ум
"Про передачу окремих основних засобів на вул. Красноярській, 9 від комунальної установи "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Тернівському районі" на балансовий облік відділу освіти виконкому Тернівської районної у місті ради", акти прийманняпередачі основних засобів від 17.06.2013, 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, 92,
141, 142 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. Припинити Тернівському територіальному центру соціального обслуговування пенсіонерів право постійного користування земельною ділянкою,
підтверджене державним актом на право постійного користування землею від
05.07.1995 №275.
2. Земельну ділянку загальною площею 0,3682 га на вул. Красноярській, 9 у Тернівському районі, яка перебувала в постійному користуванні Тернівського територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів, віднести до забудованих земель, не наданих у власність або користування.
3. Визнати таким, що втратив чинність і підлягає вилученню, державний
акт на право постійного користування землею від 05.07.1995 №275.
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4. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати
право комунальної власності на земельну ділянку площею 0,3682 га на
вул. Красноярській, 9 у Тернівському районі за територіальною громадою міста Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради.
5. 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.
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.

Міський голова

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

Ю.Вілкул

О.Романюк
29.08.2013

