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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТА  СЕСІЯ
ПРОЕКТ
РІШЕННЯ № 30/__

 «___»   листопада 2012 р.
м. Кремінна

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку 21 Державної пожежно-рятувальної частини Головного територіального управління МНС України у Луганській області
(вул. Куйбишева, 165 
та вул. Чайковського, 5)

            
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку для утримання пожежного  депо  по вул. Куйбишева, 165 та утримання пожежної частини та службової техніки по вул. Чайковського, 5, розроблену на підставі рішення 29 сесії 6 скликання від 17.10.2012 р. за  № 29/13, керуючись ст. 92, 122, 123  Земельного  кодексу  України, ст.  25, 35, 56 Закону  України  «Про землеустрій», ст.26  Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кремінська міська рада
В И Р І Ш И Л А :
	Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку та надати дозвіл на виготовлення, реєстрацію та видачу Державних актів на право постійного користування земельними ділянками загальною площею:

 - 0,8105 га, для утримання пожежного депо в м. Кремінна по вул. Куйбишева, 165.
- 0,2084 га, для утримання пожежної частини та службової техніки в м. Кремінна по вул. Чайковська, 5.
2.	21 Державній пожежно-рятувальній частині Головного територіального управління МНС України у Луганській області: 

	Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.

У місячний термін  оформити правовстановлюючі документи на землю, провести  у встановленому законом порядку їх реєстрацію.
Забезпечити вільний доступ для прокладення нових, ремонту і експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд на них, що знаходяться в межах земельних ділянок.
Виконати заходи щодо благоустрою прилеглої території, узгоджених                    з органами архітектури.
3.	Попередити землекористувача про те, що використання землі не за цільовим призначенням тягне за собою припинення права користування нею відповідно до ст.141 Земельного кодексу України.
4.	Землевпорядному відділу виконавчого комітету міської ради внести відповідні зміни в земельно-кадастрову документацію після реєстрації Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою.
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
Рубіжанській ОДПІ
- 1 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


