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

РІШЕННЯ № 24/

 «25»  квітня 2011 р.
м. Кремінна

Про надання згоди на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розширення столярного виробництва ПП  Новіков Д.М.


Розглянувши заяву приватного підприємця Новікова Дмитра Миколайовича про надання згоди на відведення земельної ділянки для розширення столярного виробництва за рахунок вільної земельної ділянки, яка раніше надавалася в оренду громадянину Парадня О.Г. для утримання пилорами та відповідно до рішення 5 скликання 46 сесії від 2.09.2011 року № 46/6 вилучена з землекористування вищевказаного громадянина, керуючись ст.ст. 123, 124 Земельного кодексу України, ст. ст. 19, 22  Закону  України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кремінська міська рада 
В И Р І Ш И Л А:

                 1.	Надати згоду ПП Новікову Дмитру Миколайовичу, який мешкає за  адресою: м. Кремінна, вул. Громової, 18 розробити за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду орієнтовною площею 180 кв. м, яка розташована за адресою: м. Кремінна, вул. Мічуріна, район ділянки № 18а, для збільшення земельної ділянки під столярним виробництвом, яка знаходиться в оренді для утримання столярного виробництва, за рахунок земель резервного фонду  населеного пункту. 
                          Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки надати на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку.
                   2.	   Установити строк дії даного рішення - шість місяців.
                   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
- 1 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


                

