
Про надання Державному про
фесійно-технічному навчальному 
закладу “Дніпропетровський про
фесійний залізничний ліцей”, код 
ЄДРПОУ 05536107, дозволу на 
розроблення проекту земле
устрою щодо відведення земель
них ділянок по фактичному 
розміщенню об’єктів нерухомого 
майна та їдальні Державного 
професійно-технічного навчаль
ного закладу “Дніпропетровський 
професійний залізничний ліцей” 
по пров. У ніверсальному, 7, 7 А 
{А м у р - Н и ж н ь о д н іпровський ра
йон)

Розглянувши клопотання Державного професійно-технічного 
навчального закладу “Дніпропетровський професійний залізничний ліцей” від 
27.04.2016 вх. № 36/2490, графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце 
розташування земельних ділянок, орієнтовною площею 1,5000 га, 
орієнтовною площею 0,0700 га, орієнтовною площею 0,2000 га, орієнтовною 
площею 0,1700 га, орієнтовною площею 0,0800 га, з метою забезпечення 
оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки по 
фактичному розміщенню об’єктів нерухомого майна та їдальні Державного 
професійно-технічного навчального закладу “Дніпропетровський профе
сійний залізничний ліцей”, керуючись чинним земельним законодавством 
України і Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська 
рада

В И Р 1 Ш И Л А :

1. Надати Державному професійно-технічному навчальному закладу 
“Дніпропетровський професійний залізничний ліцей”, код ЄДРПОУ 05536107. 
дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок по фактичному розміщенню об’єктів нерухомого майна та їдальні



Державного професійно-технічного навчального закладу “Дніпропетровський 
професійний залізничний ліцей” по иров. Універсальному, 7, 7 А.

2. Зобов’язати Державний професійно-технічний навчальний заклад 
“Дніпропетровський професійний залізничний ліцей” замовити у суб’єктів 
господарювання, що є розробниками документації із землеустрою, згідно з 
вимогами, передбаченими чинним законодавством, розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок та після його погодження, 
відповідно до чинного законодавства, подати цей проект до міської ради для 
прийняття відповідного рішення.

3. Встановити, що площа та конфігурація земельних ділянок 
визначаються під час складання проекту землеустрою щодо їх відведення.

4. Відзначити, що проект землеустрою розробляється розробниками 
документації із землеустрою відповідно до вимог земельного, 
природоохоронного, містобудівного, санітарно-епідеміологічного, пам’ятко- 
охоронного законодавства. У разі погодження 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 копалин, також до вимог 
лісового, водного та гірничо-промислового законодавства.

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

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючого справами 
виконавчого комітету міської ради Санжару О. О. і голову постійної комісії 
міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин 
Кривошеева Є. В.


