КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ

РІШЕННЯ
від
м. Краматорськ

№

Про надання дозволу на розробку
проектів
землеустрою
щодо
відведення земельних ділянок в
оренду

Розглянувши клопотання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БОМОНД ПРЕМІУМ», фізичної особи Стукаленка Сергія Івановича, фізичної особи
Соломки Романа Анатолійовича, фізичної особи Балинського Андрія Вікторовича, фізичної
особи Омельченка Сергія Валерійовича, фізичної особи Скрабкова Дмитра Миколайовича,
фізичної особи Подопригори Василя Васильовича, фізичної особи Звонарьова Вячеслава
Миколайовича про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок в оренду, надані матеріали, враховуючи рекомендації Постійної комісії
міської ради з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва, керуючись
ст. 12, 19, 92, 122, 123, 124, 134, 184 Земельного кодексу України, ст. 22, 25, 50 Закону
України «Про землеустрій», ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності», Законом України «Про внесення змін до деяких актів України щодо
розмежування земель державної та комунальної власності», ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Надати дозвіл на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і
правил у сфері землеустрою проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в
оренду за умови додержання будівельних, протипожежних, санітарних норм та правил:
1.1. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОМОНД
ПРЕМІУМ» (код ЄДРПОУ 36693860) по вул. Академічній (Шкадінова), 11-1 для
функціонування адміністративної будівлі, орієнтовною площею 0,1129 га;
1.2. фізичній особі Стукаленку Сергію Івановичу (іден. номер …), фізичної особи
Соломці Роману Анатолійовичу (іден. номер …), фізичній особі Балинському Андрію
Вікторовичу (іден. номер …), фізичній особі Омельченку Сергію Валерійовичу (іден.
номер …), фізичної особи Скрабкову Дмитру Миколайовичу (іден. номер …) по вул.
Залізничній, 2-Д для реконструкції та експлуатації нежитлових приміщень під комплекс по
виробництву будівельних матеріалів і виборів, орієнтовною площею 0,2850 га;
1.3. фізичній особі Подопригорі Василю Васильовичу (іден. номер ..) по вул.
Часов'ярській (Ілліча), 32 для функціонування магазину, орієнтовною площею 0,1309 га;
1.4. фізичній особі Звонарьову Вячеславу Миколайовичу (іден. номер …) по вул.
Восьмиквартирній, 1Б-Г для функціонування складу-ангару, орієнтовною площею 0,2265 га.
2.
Зобов'язати
фізичну
особу
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОМОНД ПРЕМІУМ», фізичну особу Стукаленка Сергія Івановича,

2
фізичну особу Соломку Романа Анатолійовича, фізичну особу Балинського Андрія
Вікторовича, фізичну особу Омельченка Сергія Валерійовича, фізичну особу Скрабкова
Дмитра Миколайовича, фізичну особу Подопригору Василя Васильовича, фізичну особу
Звонарьова Вячеслава Миколайовича в місячний термін укласти договір на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з суб’єктами господарювання, що є
виконавцями робіт із землеустрою згідно із законом.

Міський голова

А.В. Панков

