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

РІШЕННЯ № 26/


“23” травня 2012 р.							
м. Кремінна
Про надання згоди ТОВ ВКФ «Согдіана» щодо передачі частини земельної ділянки  в суборенду 

Розглянувши клопотання ТОВ ВКФ «Согдіана»  про надання дозволу щодо передачі в суборенду земельної ділянки, яка знаходиться у нього в користуванні та  передана в оренду для утримання  бази відпочинку в районі Санаторію «Озерний», враховуючи рішення Господарського суду Луганської області від 12.11.2009 року справа № 16/179 пд, керуючись п.1 ст.9 Закону  України «Про оренду землі»,    ст.ст. 26, 59, 60    Закону   України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Кремінська  міська рада

В И Р І ШИ Л А:
1.	Надати згоду Товариству з обмеженою відповідальністю Виробничо-комерційній фірмі «Согдіана», який знаходиться за адресою: м. Кремінна,  вул. Соснова Роща, 1, на передачу, при умові виконання  п.2 даного рішення, у суборенду частину земельної ділянки приблизною площею 0,2703 га, СПП «СКС-Агро», яке знаходиться за  адресою: с. Червонопопівка Кремінського району, без зміни цільового використання землі – утримання бази відпочинку в районі санаторію «Озерний», з оформленням договору суборенди в рамках умов, зазначених Договором оренди землі, зареєстрованого у Кремінській міській раді від 08.07.1998 р. за .№ 317  з Доповненням.
	СПП «СКС-Агро»: 
	 Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
	Провести в установленому законом порядку державну реєстрацію Договору суборенди.
	Майново-правові питання вирішувати в установленому порядку.

Забезпечити вільний доступ для прокладення нових, ремонту                              і експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд на них, що знаходяться в межах земельної ділянки.
	Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  міської ради з питань землекористування, архітектури, благоустрою, будівництва та екології.


Кремінський 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




