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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ № 23/


 « 21 » березня  2012 р.
м. Кремінна

Про зміну цільового призначення частини присадибної ділянки для здійснення підприємницької діяльності ________________. 


Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки виконаного приватним спеціалізованим підприємством «Центр нерухомості» на підставі рішень від 21.09.2011 р. № 13/30 у зв’язку зі зміною цільового призначення частини земельної ділянки ____________________, враховуючи рішення виконавчого комітету міської ради від 27.12.2011 р № 390 щодо присвоєння поштової адреси керуючись ст.20 Земельного кодексу України, Порядком зміни цільового призначення, яка знаходиться у власності громадян або юридичних осіб, затвердженого Постановою КМУ від 11.04.2002 року №502, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Кремінська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1.	Змінити _____________________, яка мешкає за адресою: __________________________________, цільове призначення частини присадибної ділянки, яка знаходиться у приватній власності по пров. Радіщева, 34, площею 195 кв. м для здійснення підприємницької діяльності – утримання магазину з призначенням індивідуальної поштової адреси: м. Кремінна, пров. Радіщева, 34а.
Залишок ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд  складає 745 кв.м.
Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ №149105, зареєстрованого в книзі реєстрації 15.05.2009 р. за № 216101/010942200236 вважати таким, що втратив силу.
	__________________________:

2.1	Виконати заходи щодо благоустрою прилеглої території, узгоджених                    з органами архітектури, укласти з міською радою Договір про співпрацю по благоустрою міста Кремінна.
2.2	Виконувати обов’язки землевласника відповідно вимогам ст.. 91 Земельного кодексу України.
                2.3. Повернути у Відділ Держкомзему у Кремінському районі вищезазначений правовстановлюючий документ.

3. Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державних актів на право власності на земельні ділянки для підприємницької діяльності та на залишок території для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.
 
4.	Землевпорядному відділу виконавчого комітету міської ради внести відповідні зміни в земельно-кадастрову документацію після реєстрації Державних актів.

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

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





                       Міський голова                                                       В.І. ГРИЦЕНКО 
































                    Н А Д А Т И:

1. Міській раді                                              -  2 прим.
2. Землевпорядному відділу                         – 1 прим.
3. КП «Кремінське РБТІ»                             -  1 прим.
4. Рубіжанській ОДПІ                                    - 1 прим.
5. Прокуратурі                                               -   1 прим.
6. Відділу Держкомзему
    у Кремінському районі                              -  1 прим.
7. Землевласнику                                            -  1 прим.





























                       П О Г О Д Ж Е Н О:



Секретар міської ради                                          Л. Колесніченко


Юрисконсульт                                                       С. Кубай


Голова      постійної 
депутатської комісії                                              Л. Стародубцева              

