file_0.wmf


УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ № 36/39

 «19»  червня  2013 р.
м. Кремінна

Про надання дозволу на складання проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва храму-каплиці Парафії Свято-Троїцького Храму
            пл.. Красна, парк «Слави»

Розглянувши детальний план території щодо розміщення храму–каплиці Парафії Свято-Троїцького Храму на території паку «Слави», враховуючи клопотання настоятеля Кремінського Свято-Троїцького Храму Протоієрея Володимира (Попова) щодо відведення земельної ділянки для будівництва храму-каплиці, керуючись ст. 92, 123, 134 Земельного кодексу України, ст. 19, 20, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та ст. 26  Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кремінська міська рада
В И Р І Ш И Л А :
	Затвердити детальний план території щодо розміщення храму–каплиці Парафії Свято-Троїцького Храму на території паку «Слави» м. Кремінна.
	Надати дозвіл на складання проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності площею 0,0300 га із земель житлової та громадської забудови, яка розташована за адресою: м. Кремінна, пл.. Красна, територія парку «Слави», для будівництва та обслуговування храму-каплиці, з подальшою передачею даної земельної ділянки в постійне користування.

 3.	Настоятелю Кремінського Свято-Троїцького Храму Протоієрею Володимиру (Попову) розробити за допомогою  організації, яка має право на проведення даних видів робіт проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та розміщення храму-каплиці.
Проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки надати на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку.
	Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 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
-    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



