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

РІШЕННЯ № 28/

 «   »  серпня 2012 р.
м. Кремінна

Про надання згоди на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для збільшення присадибної ділянки
гр. -------------------------------


Розглянувши заяву гр. ------------------------------------ про надання згоди на відведення земельної ділянки для збільшення садиби за місцем проживання за рахунок вільної присадибної ділянки, яка розташована по пл. Шкільній, 37, враховуючи довідку КП «Кремінське РБТІ» від 06.07.2012 року № 16 та те, що громадянином не використано право безоплатної приватизації земельної ділянки, керуючись ст.ст. 118, 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 громадянину ----------------------------------, який мешкає за адресою: ----------------------------------------, розробити за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність орієнтовною площею 2000 кв. м для збільшення присадибної ділянки по пл. Шкільна, 47 за рахунок вільної від забудови  присадибної ділянки по пл. Шкільній, 35, та перенесення “червоної лінії” в бік площі, для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд та для ведення особистого селянського господарства. 
                          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
-    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


                
                   

