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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ № 37/


 « 15 » липня  2013 р.
м. Кремінна

Про зміну цільового призначення земельної ділянки гр. ---. та гр. --- 


Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробленого приватним спеціалізованим підприємством «Центр нерухомості» на підставі заяви власників земельної ділянки гр. --- та --- у зв’язку зі зміною цільового призначення земельної ділянки, керуючись ст.20 Земельного кодексу України, Закону України «Про Державний земельний кадастр» (із змінами та доповненнями), Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в України», Кремінська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1.	Змінити ---, які мешкають за адресою: м. Кремінна, вул. ---, цільове призначення земельної ділянки сільськогосподарського призначення, яка знаходиться у приватній власності  для ведення садівництва із земель садівничого товариства «Трудові резерви», ділянка № 3,  площею 0,0627 га (кадастровий номер 4421610100:04:402:0103) на землі житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд з присвоєнням індивідуальної поштової адреси: м. Кремінна, вул. ---.   
Державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯД №642254, зареєстрованого в книзі реєстрації 11.03.2008 р. за №1216101/010842200072 та серії                ЯД №642255, зареєстрованого в книзі реєстрації 11.03.2008 р. за №1216101/010842200071 вважати такими, що втратили чинність.

2. Громадянам ----- провести державну реєстрацію права власності на вищевказану земельну ділянку (кадастровий номер 4421610100:04:402:0103) з цільовим призначенням - для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень».
 
3.	Землевпорядному відділу виконавчого комітету міської ради внести відповідні зміни в земельно-кадастрову документацію після реєстрації права власності на земельну ділянку.

4.	Копію рішення направити до Рубіжанської ОДПІ для використання у роботі.

5.	Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань землекористування, архітектури, благоустрою, будівництва та екології. 





                       Міський голова                                                       В. І. ГРИЦЕНКО 

