
                             

СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ

«26» лютого 2016 року                                                                                     №   4  /25

       
          Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка підлягає
продажу  у  власність  без  проведення  аукціону  ФОП  Архиповій  Аллі  Леонідівні  для
обслуговування магазину,  площею 0,0371 га, кадастровий                                №
4425110100:13:002:0267 що розташована за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н, м.
Старобільськ,  вул.  Шевченко,  8а,  враховуючи тимчасове непогодження проекту головним
архітектором  від  21.12.2015  №  31  та  позитивний  висновок  начальника  Відділу
Держгеокадастру  у  Старобільському  районі  Луганської  області  від  17.12.2015  №  03-03-
21/823, керуючись  ст. ст. 12, 19, 40, 81, 116, 118, 121, 122, 123 Земельного кодексу України
№ 2768-Ш від  25.10.2001 р., ст. ст. 19, 25, 50  Закону України  «Про землеустрій» №858-1У
від 22.05.2003 р., ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» № 280/97-
ВР  від  21.05.1997  р.,  Законом  України  «Про  Державний  земельний  кадастр»,  Законом
України «Про  державну реєстрацію  речових  прав  на  нерухоме  майно  та  їх  обтяжень»,
міська рада

ВИРІШИЛА:

        1. Виконавчому комітету Старобільської міської ради під час формування переліку
земель та земельних ділянок м. Старобільськ,  на які  необхідно розробити детальні  плани
частини  території  м.  Старобільськ  внести  до  переліку  земельну  ділянку  за  адресою:
Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ,  вул. Шевченко, 8а.
         2.  ФОП Архиповій Аллі Леонідівні  подати проект землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки,  яка  підлягає  продажу  у  власність  без  проведення  аукціону  для
обслуговування  магазину,  площею  0,0371  га,  кадастровий
№4425110100:13:002:0267, що розташована за адресою: Луганська обл., Старобільський р-н,
м.  Старобільськ,  вул.  Шевченко,  8а  для  затвердження  Старобільській  міській  раді  після
погодження проекту головним архітектором.
         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з
питань земельних відносин та охорони навколишнього природного  середовища.

В.О. МІСЬКОГО  ГОЛОВИ,                                                           
СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ               (оригінал підписаний)                       Р.О. ЛИПОВИЙ
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