file_0.wmf


УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ
ПРОЕКТ
РІШЕННЯ № 31/

 « 12 »  грудня  2012 р.
м. Кремінна

Про передачу в приватну власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд                  гр. ____________
(____________)

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, розробленого на підставі рішення 26 сесії 6 скликання Кремінської міської ради              від 06.06.2012 р. №26/28, враховуючи позитивний Висновок комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації землеустрою від 28.08.2012 р. за №29, рішення виконавчого комітету №340  від 28.11.2012 року щодо визначення адреси місця знаходження земельної ділянки, керуючись ст. ст. 116, 118 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в України»,
Кремінська  міська  рада

В И Р І Ш И Л А:

1.	Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки                   та передати безоплатно в приватну власність ____________,   який мешкає за адресою: _______ земельну ділянку  в установлених межах __________ площею:
0,1500 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  за рахунок земель резервного фонду населеного пункту.
2.	Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державного акту на право власності на земельну ділянку.
3.	Землевпорядному відділу міськвиконкому внести відповідні зміни                                в  земельно-кадастрову документацію після реєстрації правовстановлюючого документу на земельну ділянку.
4.	Копію рішення направити до Рубіжанської ОДПІ для використання у роботі.
5.	Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань землекористування, архітектури, благоустрою, будівництва та екології. 


                        Секретар ради                                                 Л. В. Колесніченко
         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. Землевласнику                                           - 1 прим.
6. Відділу Держкомзему
    у Кремінському районі                              - 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              



