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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ № 32/9

“28” грудня 2012 р.							
м. Кремінна

Про припинення постійного користування землею Комбінату комунальних підприємств - І  
 (пров. Нагорний)      
 
На виконання неодноразових звернень Рубіжанської ОДПІ щодо припинення постійного користування земельною ділянкою, яка використовується для утримання полігону ТПВ, рішення 16 сесії 6 скликання Кремінської міської ради від 16.11.2011 №16/27 «Про визнання основного виконавця функцій комунального обслуговування», рішення 18 сесії 6 скликання Кремінської міської ради від 29.12.2011 №18/4 «Про передачу майна для функцій комунального обслуговування КП «Кремінна-КОМУНСЕРВІС» та у зв’язку з припиненням діяльності КП Кремінський комбінат комунальних підприємств, враховуючи звернення адміністрації КП «Кремінна-КОМУНСЕРВІС», керуючись ст.ст.12, 141 та п.12 “Перехідних положень” Земельного кодексу України,  ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  Кремінська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
	Припинити Комбінату комунальних підприємств – І, юридична адреса: м. Кремінна, пров. Нагорний, право постійного користування земельною ділянкою, площею 12,4928 га, яка використовувалась для утримання полігону твердих побутових відходів (м. Кремінна, в районі пивзаводу ЗАТ «Пінта»).

Державний акт на право постійного користування землею, який  зареєстрований в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за №91 від 20.09.1999 вважати таким, що втратив чинність. 
2. Надати згоду КП «Кремінна-КОМУНСЕРВІС», юридична адреса: Луганська обл., м. Кремінна, пров. Бульварний,   розробити за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, технічну документацію щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, яка розташована за адресою: м. Кремінна, в районі ТОВ «Пінта-Кремінський пивоварений завод», з послідуючою передачею її у постійне користування для утримання полігону твердих побутових відходів.
3. Документацію виконану за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, надати  на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку. 

4.	Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань землекористування, архітектури, благоустрою, будівництва та екології. 




Міський голова						В.І.Гриценко







































Н А Д А Т И:

1
Міській раді
- 2 прим.
2
Землевпорядному відділу
- 2 прим.
3
Рубіжанській ОДПІ
- 1 прим.
4
Прокуратурі
- 1 прим.
5
Землекористувачу
- 1 прим.
6
Відділу Держкомзему у


Кремінському районі
- 1 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


