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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ № 35/18

« 24»  квітня 2013 р.
м. Кремінна

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та зміни меж орендованої земельної ділянки ТОВ «Торговельний дім Марічка»
                вул. Донецька, 282а

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення та зміни меж орендованої земельної ділянки ТОВ «Торговельний дім Марічка»,  виконаного на підставі рішень міської ради від 13.12.2011 р. №17/27, керуючись ст. 20, 124 Земельного кодексу України,  Законом України «Про державний земельний кадастр» (із змінами та доповненнями), Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (із змінами та доповненнями), ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  Кремінська  міська  рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити проект землеустрою щодо відведення та зміни меж орендованої земельної ділянки ТОВ «Торговельний дім Марічка», яка розташована за адресою: м. Кремінна, вул. Донецька, 282а, для утримання нежитлових будівель та споруд – кафе «Колиба».
	Зобов’язати виконавчий комітет міської ради провести реєстрацію земельної ділянки у Відділі Держземагентства у Кремінському районі  та  державну реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку у Відділі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Кремінського районного управління юстиції, яка розташована за адресою: м. Кремінна, вул. Донецька, 282а.
Переукласти з ТОВ «Торговельний дім Марічка»  договір оренди землі від 05.12.2006 р. (з доповненнями), який зареєстрований у Кремінському районному відділі Луганської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» від 21.12.2006 р. № 216101/040642200073, на земельну ділянку для утримання нежитлових будівель та споруд – кафе «Колиба» площею               0,0606 га на тих же самих умовах строком на 5 (п’ять) років. 
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







































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





