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

РІШЕННЯ № 29/14

“17” жовтня 2012 р.							
м. Кремінна

Про надання згоди на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж та зміни цільового призначення земельної ділянки  ______________
 (пров. Октябрьський, 8)      
 
Розглянувши  клопотання комунальної установи «Кремінський районний будинок культури», який діє як балансоутримувач нерухомого майна ДЮК «Дружба» на підставі рішення Кремінської районної ради №18 від 25.03.2011,  щодо припинення права постійного користування земельною ділянкою по пров. Октябрьський, 8, яка використовувалась Кремінським  районним відділом культури для розміщення кінотеатру «Дружба» згідно державної Акту на право постійного користування землею, зареєстрованого 05.06.1998 за №81, у зв’язку з відчуженням  нежитлового приміщення, ДЮК «Дружба» згідно Договору купівлі-продажу комунального майна з аукціону від 02.07.2012 року, зареєстрованого в реєстрі за №819, а також заяву  громадянина  ______________, який діє в інтересах громадянина ______________на підставі  нотаріально посвідченої довіреності від 27.06.2012, зареєстрованої в реєстрі за №593, про надання згоди на проведення робіт щодо оформлення документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою, яка розташована з адресою: м. Кремінна, пров. Октябрьський, 8, у зв’язку з набуттям права власності на нежитлове приміщення, ДЮК «Дружба» згідно вищезазначеного Договору купівлі-продажу комунального майна, з послідуючою передачею її в оренду, та заяву громадянина ______________ щодо надання вищезазначеної земельної ділянки, а саме безпосередньо під нерухомим майном разом з 1 метром, за можливості, навколо об’єктів нерухомості по периметру для його обслуговування, керуючись ст.ст.12, 120, 124 та п.12 “Перехідних положень” Земельного кодексу України,  Законом України “Про оренду землі”, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Кремінська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
	Припинити Кремінському районному відділу культури, юридична адреса: м. Кремінна, пл. Красна, 6, право постійного користування земельною ділянкою, площею 0,2477 га, яка використовувалась для розміщення кінотеатру «Дружба» у м. Кремінна, пров. Октябрьський (Жовтневий), 14, з переведенням її у резервний фонд населеного пункту міста Кремінна.

       Державний акт на право постійного користування землею, який  зареєстрований в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за №81 від 05.06.1998 вважати таким, що втратив чинність. 
2. Надати згоду громадянину ______________, який проживає за адресою: ______________,  розробити за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, проект землеустрою щодо встановлення меж та зміни цільового призначення земельної ділянки, яка розташована за адресою: м. Кремінна, пров. Октябрьський, 8, безпосередньо під нерухомими майном з 1 метром, за можливості, навколо об’єктів нерухомості по периметру, з послідуючою передачею її в оренду для утримання нежитлової будівлі дитячо-юнацького кінотеатру «Дружба».
3. Документацію виконану за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, надати  на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку. 

4.	Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань землекористування, архітектури, благоустрою, будівництва та екології. 




Міський голова						В.І.Гриценко
























