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№

¬
Про припинення права постійного
користування земельними ділянками, реєстрацію права комунальної власності на них та надання
дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок для подальшого надання їх у постійне
користування

Розглянувши заяву комунального підприємства "Швидкісний трамвай"
(правонаступника комунального підприємства "Міський трамвай") стосовно
переоформлення правоустановчих документів на земельні ділянки;
ураховуючи рішення міської ради від 27.02.2013 №1812 "Про реорганізацію
комунального підприємства "Міський трамвай" шляхом приєднання його до
комунального підприємства "Швидкісний трамвай", передавальний акт майнових та немайнових прав, юридичних обов’язків, коштів комунального підприємства "Міський трамвай" до правонаступника − комунального підприємства
"Швидкісний трамвай" від 18.07.2013, довідки про балансову приналежність
об’єктів нерухомого майна, 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, 65, 92,
122, 123, пункту "е" ст. 141 Земельного кодексу України, Законів України
"Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень",
"Про державний земельний кадастр", "Про оренду землі"; керуючись Законом
України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада вирішила:
1. Припинити комунальному підприємству "Міський трамвай" право постійного користування земельними ділянками трамвайного і тролейбусного
транспорту, зазначеними в додатку, підтверджене державними актами на право постійного користування земельними ділянками.
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2. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати за
територіальною громадою міста Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради право комунальної власності на земельні ділянки промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, зазначені в додатку.
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. Надати комунальному підприємству "Швидкісний трамвай" дозвіл на
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок, зазначених у додатку, для подальшого надання їх у користування.
5. Комунальному підприємству "Швидкісний трамвай" (Якуненко Є.В.):
5.1 зареєструвати припинення права постійного користування земельними ділянками згідно з чинним законодавством України;
5.2 у разі виявлення в процесі робіт із землеустрою невідповідностей фактичного землекористування планам земельних ділянок, межі яких установлено
в натурі, звернутися до міської ради за отриманням дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що фактично використовуються.
6. Попередити, що замовники та розробники документації із землеустрою
несуть відповідно до закону відповідальність за її достовірність, якість і безпеку заходів, передбачених нею.
7. Після виконання вимог підпункту 5.1 визнати такими, що втратили
чинність і підлягають вилученню, державні акти на право постійного користування земельними ділянками від 15.06.2010 №031010800069, від 19.10.2011
№121100003000025, від 03.05.2012 №№121100003000048, 121100003000049,
від 25.03.2010 №№031010800038, 031010800039, 031010800040, 031010800041,
031010800042, 031010800043, 031010800044, від 15.10.2012 №№121100003000087,
121100003000088.
8. Рекомендувати управлінню Держземагентства у Криворізькому районі
Дніпропетровської області (Чувпило В.В.) унести зміни до земельно-облікової
документації.
9. Направити рішення Криворізьким центральній, південній об’єднаним
державним податковим інспекціям Головного управління Міндоходів у Дніп-
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ропетровській області (Ганненко О.О., Лідер В.В.) для контролю за повним і
своєчасним стягненням до міського бюджету орендної плати за користування
земельними ділянками.
10. 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
31.10.2013

Додаток
до рішення міської ради
30.10.2013 №2287

ПЕРЕЛІК
земельних ділянок, відносно яких припиняється право постійного
користування та надається дозвіл на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення їх меж
на №

Цільове призначення

Адреса
земельної ділянки,
кадастровий номер

2

3

з/п
1

1

Розміщення
трамвайного депо

2

Розміщення
диспетчерського пункту

3

Розміщення
існуючого
диспетчерського пункту
Розміщення
існуючого
диспетчерського пункту
Розміщення
тягової підстанції №1

4
5
6

Розміщення
тягової підстанції №2

7

Розміщення
тягової підстанції №3

8

Розміщення
тягової підстанції №25

9

Розміщення
тягової підстанції №26

10

Розміщення
тягової підстанції №27

11

Розміщення
тягової підстанції №32

12

Розміщення
трамвайних колій

Дзержинський район,
вул. Тбіліська, 23,
1211000000:02:159:0002
Дзержинський район,
вул. Тбіліська, 23а,
1211000000:02:159:0012
Центрально-Міський район,
вул. Леніна, 10ж,
1211000000:08:341:0023
Довгинцівський район,
вул. Косіора, 115,
1211000000:03:213:0015
Центрально-Міський район,
вул. Леніна, 39б,
1211000000:08:407:0035
Інгулецький район,
вул. Чумацький шлях, 6,
1211000000:05:019:0001
Дзержинський район,
пр-т Металургів, 1е,
1211000000:02:122:0002
Інгулецький район,
пр-т Південний, 33а,
1211000000:05:101:0011
Центрально-Міський район,
вул. Модрівська, 85,
1211000000:08:287:0007
Довгинцівський район,
вул. Косіора, 93а,
1211000000:03:208:0013
Довгинцівський район,
вул. Акціонерна, 1г,
1211000000:03:538:0004
Дзержинський район,
в районі ВАТ «Кривий Ріг
Цемент»,
1211000000:02:180:0003

Площа (м2) Дата і № державної
земельної реєстрації державного
ділянки
акта
4

5

8,4912

15.06.2010
№031010800069

0,0358

19.10.2011
№121100003000025

0,0550

03.05.2012
№121100003000048

0,0400

03.05.2012
№121100003000049

0,1016

25.03.2010
№031010800042

0,3342

25.03.2010
№031010800043

0,4994

25.03.2010
№031010800038

0,0444

25.03.2010
№031010800044

0,0628

25.03.2010
№031010800041

0,1117

25.03.2010
№031010800039

0,1599

25.03.2010
№031010800040

0,8162

15.10.2012
№121100003000087

Продовження додатка

2
1

13

2

Розміщення
трамвайних колій

3

Інгулецький район,
1211000000:05:056:0030

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

4

0,4961

15.10.2012
№121100003000088

С.Маляренко

О.Романюк
31.10.2013
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