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МІСЦЕВЕ   САМОВРЯДУВАННЯ
ПОКРОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ    ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________
Р І Ш Е Н Н Я


    «28»   липня   2017 року                    	                                                      № 27

(23 сесія  7 скликання)

Про  клопотання міського комунального підприємства «ЖЕО» щодо вилучення з користування земельних ділянок та про клопотання  Покровського міського комунального підприємства «ЖИТЛКОМСЕРВІС» щодо надання дозволу на розробку проектів  землеустрою по відведенню земельних ділянок в постійне користування  на території Покровської міської ради
___________________________________

         Розглянувши  клопотання в.о. начальника МКП «ЖЕО» Кулініча Миколи Віталійовича щодо вилучення з користування земельних ділянок в зв’язку з передачею об’єктів нерухомого майна на баланс ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС»  та директора  ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» Міненко Валентини Олександрівни щодо надання дозволу на розробку проектів  землеустрою по відведенню земельних ділянок в постійне користування  на території Покровської міської ради, які перебувають на балансі підприємства на підставі рішення 21 сесії міської ради 7 скликання від 26.05.2017 року № 4 «Про заходи щодо передачі будівель соціальних гуртожитків з балансу МКП «ЖЕО» на баланс ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС», керуючись статтями 12, 92, 120, 125 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

          1.Вилучити з користування МКП «ЖЕО» земельні ділянки, які використовуються для обслуговування будівель соціальних  гуртожитків за адресами:
         - земельна ділянка орієнтовною площею 0,16 га по вул. Героїв України, 13;
         - земельна ділянка орієнтовною площею 0,073 га по вул. Центральна, 49/1;
         - земельна ділянка орієнтовною площею 0,073 га по вул. Центральна, 49/2;
         - земельна ділянка орієнтовною площею 0,095 га по вул. Чехова, 15.





                 2. Надати дозвіл ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» на розробку проектів землеустрою по відведенню в постійне користування земельних ділянок, які використовуються для обслуговування будівель соціальних  гуртожитків, які перебувають на балансі підприємства:
         2.1 земельна ділянка орієнтовною площею 0,16 га, яка використовується для обслуговування гуртожитку по вул. Героїв України, 13, цільове призначення земельної ділянки згідно з КВЦПЗ : для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання;
	2.2 земельна ділянка орієнтовною площею 0,073 га, яка використовується для обслуговування гуртожитку по вул. Центральна, 49/1, цільове призначення земельної ділянки згідно з КВЦПЗ : для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання;
	2.3 земельна ділянка орієнтовною площею 0,073 га, яка використовується для обслуговування гуртожитку по вул. Центральна, 49/2, цільове призначення земельної ділянки згідно з КВЦПЗ : для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання;
	2.4 земельна ділянка орієнтовною площею 0,095 га, яка використовується для обслуговування гуртожитку по вул. Чехова, 15, цільове призначення земельної ділянки згідно з КВЦПЗ : для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Чистякова О.Г. та на постійну депутатську комісію з питань містобудування та архітектури, землекористування та охорони навколишнього природного середовища (Сорокіна Л.М.).






Міський голова				                                          О.М.Шаповал















Цупрова, 4-43-56 

