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

РІШЕННЯ № 23/

 « 21»  березня 2011 р.
м. Кремінна

Про надання дозволу на проведення робіт по оформленню правовстановлюючих документів на землю КУ «Луганський обласний фізкультурний центр «Олімп»
                    (вул. Октябрьська, 3)

Розглянувши клопотання КУ «Луганський обласний фізкультурний центр «Олімп» про надання згоди міською радою на проведення робіт по оформленню документів, що підтверджують право постійного користування земельною ділянкою, на якій розташовано нерухоме майно територіальної громади сіл, селищ, міста Луганської області (балансоутримувач - комунальна установа «Луганський  обласний фізкультурний центр «Олімп»), враховуючи свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 20.02.2012 р. серії САЕ № 632601 та рішення 7 сесії 6 скликання Луганської обласної ради від 25.11.2011 року № 7/41,  керуючись ст.. 22 Закону України «Про землеустрій», ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кремінська міська рада 
В И Р І Ш И Л А:
1. Надати дозвіл Комунальній Установі «Луганський обласний фізкультурний центр «Олімп», розташованого за адресою: м. Кремінна,                                вул. Октябрьська, 3, підготувати технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право постійного користування земельною ділянкою для утримання не житлової будівлі – спорткомплексу з будівлями, яка знаходиться у власності на підставі Свідоцтва, виданого виконавчим комітетом Кремінської міської ради та зареєстрованого 20.02.2012  р..
Документацію виконану за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, надати  на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку. 
2. Визнати недійсним державний акт на право постійного користування землею серії ІІ-ЛГ № 003301, зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за № 4 від 25.08.1994 року, який був виданий Кремінському спорт комбінату «Олімп» на підставі рішення міськвиконкому Кремінської Ради народних депутатів від 12.08.1994 року № 575.
3.	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
Рубіжанській ОДПІ
-  прим.
4
Прокуратурі
- 1 прим.
5
Землекористувачу
- 1 прим.
6
Відділу Держкомзему у


Кремінському районі
-  прим. 
























П О Г О Д Ж Е Н О:


Секретар міської ради


Л.В.Колесніченко

Юрисконсульт

С.В.Кубай


Голова постійної депутатської комісії


Л.В.Стародубцева




