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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ № 29/13

“17” жовтня 2012 р.							
м. Кремінна

Про надання згоди на переоформлення технічної документації на земельні ділянки ДПРЧ-21 ГТУ МНС у Луганській області 
вул. Куйбишева, 165
вул. Чайковського, 5
        
Розглянувши  клопотання 21 державної пожежно-рятувальної частини Головного територіального управління МНС України у Луганській області про надання дозволу на переоформлення документів на земельні ділянки, які розташовані за адресами: м. Кремінна, вул.. Куйбишева, 165 та вул. Чайковського, 5, у зв’язку з ліквідацією Кремінського районного відділу ГУ МНС України у Луганській області згідно наказу Міністерства надзвичайних ситуацій України №302 від 07.02.2012 та створення юридичної особи 21 державної пожежно-рятувальної частини Головного територіального управління МНС України у Луганській області згідно наказу Міністерства надзвичайних ситуацій України №738 від 27.04.2012, керуючись ст.ст.12, 92, 120, 141 Земельного кодексу України, ст. 287, 288 Податкового кодексу України, ст. 7, 31 Закону України “Про оренду землі”, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, а також рішенням сесії Кремінської міської ради від 26.10.2011р. за № 15/9 “Про затвердження Порядку розрахунку орендної плати за землю”, Кремінська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
	Припинити Кремінському  районного відділу ГУ МНС України у Луганській області, юридична адреса: м. Кремінна, вул. Куйбишева, 165, у зв’язку з його ліквідацією, право постійного користування земельними ділянками, площею: 

- 0,8105 га, яка використовувалась для утримання пожежного депо у м. Кремінна,                   вул. Куйбишева, 165;
- 0,2478 га, як використовувалась для утримання  пожежної частини та утримання службової техніки  у м. Кремінна, вул. Чайковського, 5,
з переведенням даних земельних ділянок у резервний фонд  населеного пункту міста Кремінна.
                Державні акти на право постійного користування земельною, які  зареєстровані в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за №216101/030642200009 від 28.04.2006 та за №216101/030942200002 від 18.02.2009 вважати такими, що втратили чинність. 
	Надати дозвіл 21 державної пожежно-рятувальної частини Головного територіального управління Міністерства надзвичайних ситуацій України у Луганській області, яка є правонаступником Кремінського районного відділу ГУ МНС України у Луганській області, переоформити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки по вул. Куйбишева, 165 та  по вул. Чайковського, 5. 

Документацію виконану за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, надати  на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку.
4. Копію рішення направити до Рубіжанської ОДПІ для використання у роботі.
	Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань землекористування, архітектури, благоустрою, будівництва та екології. 





Міський голова						В.І.Гриценко




































