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Про внесення змін до рішення
міської ради від 30.10.2013
№2286 «Про поновлення договорів оренди земельних ділянок та
внесення змін до раніше укладених договорів оренди» і розгляд
питання поновлення договору
оренди земельної ділянки
Розглянувши інформацію Криворізького міського управління Головного
управління Міністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області (лист від 18.11.2013 №7/1020) щодо виявлення фактів незаконної реалізації
фальсифікованих та підроблених товарів, організації паркування автотранспортних засобів, що належать громадянам, на земельній ділянці, яка межує з територією торговельного комплексу «Міраж» на вул. Урицького, 5 у ЦентральноМіському районі міста, установлено:
– земельна ділянка площею 1,4245 га на вул. Урицького, що межує з територією торговельного комплексу «Міраж», на підставі рішення міської ради
від 17.10.2007 №1888 надана товариству з обмеженою відповідальністю «ДОМІНІОН – КРИВИЙ РІГ» для будівництва торговельно-розважального комплексу;
– станом на 20.11.2013:
– будівництво не розпочате;
– містобудівні умови й обмеження щодо будівництва об’єкта товариством не отримані (лист управління містобудування і архітектури виконкому міської ради від 20.11.2013 №2/755-04);
- дозвіл на виконання будівельних робіт товариство не надало, а в пошуковій інформаційній системі сайту Держархбудінспекції України (dabi.gov.ua) відомості про отримання товариством з обмеженою відповідальністю
«ДОМІНІОН – КРИВИЙ РІГ» такого документу відсутні;
– проведенням самоврядного контролю за дотриманням умов використання земельної ділянки, що був здійснений спеціалістами управління земельних ресурсів виконкому міської ради 20.11.2013 в день роботи торговельного
комплексу «Центральний» та Центрального ринку в Центрально-Міському ра-
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йоні, підтверджено, що земельна ділянка, надана в орендне користування під
будівництво торговельно-розважального комплексу (пункт 1 договору оренди
земельної ділянки від 20.12.2007 №040710801026), використовується для організованого паркування автотранспортних засобів;
– товариство з обмеженою відповідальністю «ДОМІНІОН – КРИВИЙ
РІГ» використовує земельну ділянку для організованого паркування автотранспортних засобів, що не відповідає цільовому призначенню, установленому в
договорі оренди земельної ділянки від 20.12.2007 №040710801026, та призводить до невиконання умов пунктів 1, 15, 28, 33(абзацу 2 підпунктів 2, 10, 17)
договору.
Ураховуючи встановлене та те, що у відповідності до Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування
земель державної та комунальної власності» землі в Україні вважаються розмежованими й визначено перелік земель, які перебувають у комунальній власності; керуючись стст. 12, 20, 96, 111, 122, 189, 211 Земельного кодексу України, ст. 416 Цивільного кодексу України, стст. 24, 25, 33 Закону України «Про
оренду землі», умовами договору оренди земельної ділянки від 20.12.2007
№040910801147, рішенням міської ради від 27.07.2011 №514 «Про затвердження Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель у м. Кривому Розі», результатами розгляду питання на постійній комісії
міської ради з питань регулювання земельних відносин, планування та забудови
міста, міської комунальної власності; виступаючи в ролі розпорядника земель
територіальної громади міста; на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:
1. Унести зміни до рішення міської ради від 30.10.2013 №2286 «Про поновлення договорів оренди земельних ділянок та внесення змін до раніше укладених договорів оренди», а саме: визнати таким, що втратив чинність, пункт 18
додатка.
2. Відмовити товариству з обмеженою відповідальністю «ДОМІНІОН –
КРИВИЙ РІГ» у поновленні договору оренди земельної ділянки від 20.12.2007
№040910801147 площею 1,4245 га, наданої для будівництва торговельнорозважального комплексу на вул. Урицького в Центрально-Міському районі
(кадастровий номер 1211000000:08:358:0132), як такому, що втратило переважне право перед іншими особами на укладання договору оренди землі на новий
строк.
3. Товариству з обмеженою відповідальністю «ДОМІНІОН – КРИВИЙ
РІГ» (Ученик К.Л. ):
3.1 припинити нецільове використання земельної ділянки площею
1,4245 га на вул. Урицького в Центрально-Міському районі (кадастровий номер
1211000000:08:358:0132);
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3.2 у місячний термін після закінчення строку дії договору оренди земельної ділянки привести її в стан, придатний до подальшого використання та повернути Криворізькій міській раді за актом приймання-передачі (повернення).
4. Віднести земельну ділянку площею 1,4245 га (кадастровий номер
1211000000:08:358:0132) до вільних міських земель комунальної власності, не
наданих у власність та користування.
5. Рекомендувати управлінню Держземагентства у Криворізькому районі
Дніпропетровської області (Чувпило В.В.) унести відповідні зміни до земельнооблікової 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.), підпункту 3.1. рішення – на виконком Центрально-Міської районної у місті ради (Салтовська І.П.), координацію
роботи – на першого заступника міського голови Гальченка А.В.

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

Ю.Вілкул

О.Мєшкова
28.11.2013

