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Про внесення змін до раніше ухвалених рішень міської ради

Розглянувши звернення громадян і суб’єктів господарювання, технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення 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 статей 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. Унести зміни до рішень міської ради від:
1.1 23.04.2003 №760 "Про затвердження матеріалів інвентаризації та надання земельної ділянки на вул. Правди, 60а в постійне користування
КП
"Кривбасводоканал", а саме: замінити в пункті 2 площу земельної ділянки з
"0,03 га" на "0,0284 га";
1.2 29.09.2004 №2455 "Про припинення права постійного користування
земельними ділянками та надання їх в постійне користування для розміщення
теплорозподільчого пункту на вул. Кириленка, 8а та виробничої бази на
вул. Обнорського, 78а", а саме: замінити в другому абзаці пункту 2 площу земельної ділянки з "0,02 га" на "0,0222 га";
1.3 24.02.2006 №4066 "Про затвердження матеріалів щодо розподілу земель мікрорайону (кварталу) та передачу їх в оренду суб’єктам господарювання
і громадянам", а саме: замінити в графі "Землекористувач" пункту 15 додатка 2
ім’я з "Наталія" на "Наталя";
1.4 22.08.2012 №1345 "Про продовження договорів оренди земельних ділянок", а саме: в графі "Форма користування" пунктів 9, 10 додатка замінити
термін оренди з "1 рік" на "3 роки";
1.5 27.02.2013 №1836 "Про припинення шляхом розірвання договору оренди, затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на
вул. Корнійчука, 3 та на вулицях Балакіна, Корнійчука, і надання її в оренду для

реконструкції суміжно розташованих ринкового комплексу та автостоянки в
культурно-розважальний комплекс з аквапарком", а саме: замінити в пункті 7
слова "для розміщення ринкового комплексу на перехресті вулиць Балакіна та
Корнійчука" на "для розміщення ринкового комплексу на вул. Корнійчука, 3";
1.6 24.07.2013 №2122 "Про зобов’язання здійснити державну реєстра- цію
додаткових угод до договорів оренди земельних ділянок", а саме: у гра- фі
"Форма користування" пункту 7 додатка замінити термін оренди з "1 рік" на "3
роки";
1.7 24.07.2013 №2142 "Про припинення права постійного користування
землею, затвердження технічної документації із землеустрою, реєстрацію права
комунальної власності на земельну ділянку на вул. Чеботарьова, 1б та надання
її в оренду для розміщення та обслуговування комплексу будівель і споруд підсобного господарства", а саме: виключити з пункту 6 слово "трикратному";
1.8 25.09.2013 №2242 "Про поновлення договорів оренди земельних ділянок і реєстрацію права комунальної власності на них", а саме: замінити в графі
"Землекористувач" пункту 18 додатка організаційно-правову форму підприємства з "Відкрите акціонерне товариство" на "Приватне акціонерне товариство";
1.9 25.09.2013 №2246 "Про розірвання договорів оренди земельних ділянок,
затвердження документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок, реєстрацію права комунальної власності на них та надання їх у оренду", а
саме: замінити:
1.9.1 в графі "Дата і № державної реєстрації договору оренди земельної
ділянки, термін його дії" пункту 1 додатка 1 номер державної реєстрації додаткової угоди до договору оренди з "1211000040010" на "121100004001062";
1.9.2 в графі "Адреса земельної ділянки, кадастровий номер" пункту 7 додатка 2 адресу земельної ділянки з "Саксаганський район, на перехресті вулиць
Балакіна та Корнійчука" на "Саксаганський район, вул. Корнійчука, 3".
2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 9 додатка 1 до рішення міської ради від 28.08.2013 №2197 "Про розірвання договорів оренди земельних ділянок, затвердження документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок, реєстрацію права комунальної власності на них та надання їх у
оренду".
3. Рекомендувати управлінню Держземагентства у Криворізькому районі
Дніпропетровської області (Чувпило В.В.) унести зміни до земельно-облікової
документації.
4. 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
Начальник відділу

Ю.Вілкул
О.Мєшкова
31.12.2013

