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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ
ПРОЕКТ

РІШЕННЯ № 	29/____

«17»  жовтня  2012 р.
м. Кремінна

Про надання згоди на складання проекту із землеустрою щодо зміни конфігурації меж земельної ділянки, яка знаходить в оренді для утримання АЗК                               ТОВ «Торговельний дім «Марічка» 

Розглянувши заяву ТОВ «Торговельний дім «Марічка» щодо розгляду можливості зміни конфігурації земельної ділянки у розмірах площі договору оренди землі від 05.12.2006, зареєстрованого у Кремінському районному відділу Луганської регіональної філії ДП «Центр державного земельного кадастру при Держкомземі України» від 21.12.2006 за №216101/040642200074, у зв’язку з необхідністю розміщення ємностей аварійного зливу нафтопродуктів за вимогою ДІТБ у Кремінському районі, керуючись Земельним кодексом України, ст.ст. 19, 20 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 товариству з обмеженою відповідальністю «Торговельний дім «Марічка», юридична адреса якого: Луганська обл.,                           м. Лисичанськ, вул. Свердлова, 353,  розробити за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт проект землеустрою щодо зміни конфігурації  меж земельної ділянки, яка знаходиться в оренді та розташована за адресою: м. Кремінна, вул. Донецька, 282 для утримання автозаправочного комплексу,  в розмірах площі, а саме 0,1912 га,  відповідно до договору оренди землі від 05.12.2006, зареєстрованого у Кремінському районному відділу Луганської регіональної філії ДП «Центр державного земельного кадастру при Держкомземі України» від 21.12.2006 за №216101/040642200074.
2. Документацію виконану за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, надати  на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку. 

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
- 2 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


