
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
V  СКЛИКАННЯ

С Е С І Я

Р І Ш Е Н Н Я

  

Про надання ДП “Льодові арени” дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки для
проектування та будівництва споруди
оздоровчо-спортивного призначення зі
штучним льодовим покриттям у районі вул.
Набережної Заводської (Ленінський район)

 

 
    На підставі листа ДП “Льодові арени” від 16.09.10 вх. № 11/3807, графічних
матеріалів, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки,

орієнтовною площею 1,0000 га, враховуючи умови відведення земельної ділянки,
викладені у листі Дніпропетровського відділу охорони навколишнього природного

середовища Державного управління охорони навколишнього при-родного середовища в
Дніпропетровській області від 18.10.10 № 4-2606-5-1, з метою забезпечення оформлення
правовстановлюючих  документів на земель-ну ділянку для проектування та будівництва

споруди оздоровчо-спортивного призначення зі штучним льодовим покриттям,
керуючись земельним законодавством України та Законом України “Про місцеве

самоврядування в     Україні”, міська рада

В  И  Р  І  Ш  И  Л  А:

1. Затвердити містобудівні умови та обмеження забудови земельної  ділянки у районі
вул. Набережної Заводської щодо розміщення споруди оздоровчо-спортивного
призначення зі штучним льодовим покриттям.

2. Надати Державному підприємству “Льодові арени” дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення  земельної ділянки (графічні матеріали додаються) для
проектування та  будівництва споруди оздоровчо-спортивного призначення зі штучним
льодовим покриттям у районі вул. Набережної Заводської.

3. Зобов’язати ДП “Льодові арени”:
    3.1. Замовити у землевпорядній організації, яка має відповідну ліцензію, розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та по-дати цей проект до
міської ради для організації робіт щодо його погодження і розгляду відповідних проектів
рішень.

3.2. Виконати вимоги, викладені у містобудівних умовах і обмеженнях забудови
земельної ділянки від 27.09.10 № 09/20-240, листі Дніпропетровського відділу охорони
навколишнього природного середовища Державного управління охорони
навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області від 18.10.10 №
4-2606-5-1.



4. Встановити, що площа та конфігурація земельної ділянки визначаються під час
складання проекту землеустрою щодо її  відведення.

5. Відзначити, що:

5.1. Проект землеустрою розробляється землевпорядною організацією  відповідно до
вимог земельного, природоохоронного, містобудівного, сані-тарно-епідеміологічного,
пам’яткоохоронного законодавства. У разі погод-ження проектів землеустрою, що
розробляються з метою вилучення, надання, зміни цільового призначення земель
лісогосподарського призначення, водного фонду, земельних ділянок для цілей,
пов’язаних із розробкою корисних копа-лин, також  до вимог лісового, водного та
гірничо-промислового законо-давства.

5.2. Це рішення втрачає чинність у разі, якщо при складанні проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки виникне невідповідність:

5.2.1. Місця розташування об’єкта - вимогам законів, прийнятих відповідно до них
нормативно-правових актів, генерального плану міста та іншої містобудівної
документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та
охорони земель адміністративно-територіальних утворень, проектів землеустрою щодо
впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому порядку.

5.2.2. Об’єкта - зареєстрованому в державному реєстрі правочинів праву власності на
майно.

5.3. Це рішення не дає право на освоєння території.

5.4. Строк дії цього рішення становить два роки з моменту його прийняття.

6. Доручити відповідним установам протягом шести місяців з моменту прийняття цього
рішення організувати виконання робіт з внесення необхідної інформації до земельно-
кадастрової та містобудівної документації в установленому чинним законодавством
порядку.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з
питань  земельних відносин і охорони навколишнього середовища  (Лупандін О.О.), з
питань архітектури та містобудування (Царьов І.А.) і на  виконавчий комітет міської
ради.

 

          Міський голова                І.І. Куліченко 
 


