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

РІШЕННЯ № 34/7

« 20 »березня 2013 р.							
м. Кремінна

 
Про внесення у реєстр земельних ділянок, що підлягають викупу у 2013 році, з оформленням договорів купівлі-продажу у першому півріччі 2013 року 

На виконання рішень двадцять шостої сесії міської ради шостого скликання від 06.06.2012 р. № 26/47 « Про прийняття звіту про експертну  грошову оцінку земельної ділянки за адресою : провулок Октябрьський ,10,м. Кремінна» , 26/48 « Про прийняття звіту про експертну  грошову оцінку земельної ділянки за адресою : пл. Кооперативна,68 А, Кремінна» ,26/49 «Про прийняття звіту про експертну  грошову оцінку земельної ділянки за адресою : пл. Кооперативна,48 А ,м. Кремінна»  та з метою  виконання  заходів, спрямованих на поповнення міського бюджету, у зв’язку зі змінами у діючому законодавстві та заявами громадян,бажаючих викупити земельні ділянки, які знаходяться під їх приватним нерухомим майном,  керуючись Конституцією України, ст.ст.12, 127-128, та п.12 “Перехідних положень” Земельного кодексу України, Цивільним кодексом України, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” , Кремінська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести до переліку земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу у 2013 році:
- земельну ділянку площею 0,0159 га, яка передана в оренду приватному підприємцю Погребняку Миколі Миколайовичу, для утримання нежитлової будівлі – складу, розташованого за адресою: площа Кооперативна, 48а,  міста Кремінна, з використанням експертної оцінки, прийнятої рішенням 26 сесії шостого скликання від 06.06.2012 року № 26/49 «Про прийняття звіту про експертну  грошову оцінку земельної ділянки за адресою : пл. Кооперативна,48 А ,м. Кремінна»  , з визначеною для продажу вартістю у сумі 30 000,00 (тридцять тисяч) грн. з дозволом підписання договору купівлі – продажу у першому півріччі 2013 року;
- земельну ділянку площею 0,0259 га передану  в оренду приватному підприємцю Мірошниченко Наталії Михайлівні для утримання магазину , розташованого за адресою площа: Кооперативна , 68 А, місто Кремінна, з використанням експертної оцінки, прийнятої рішенням 26 сесії шостого скликання від 06.06.2012 року № 26/48 «Про прийняття звіту про експертну  грошову оцінку земельної ділянки за адресою : пл. Кооперативна,68 А, м. Кремінна», з визначеною для продажу вартістю у сумі 48 000,00(сорок вісім тисяч) грн. з дозволом підписання договору купівлі – продажу у І півріччі 2013 року;
- земельну ділянку площею 0,0202 га передану в  оренду громадянину Гребенюку Володимиру Олександровичу для утримання нежитлової будівлі – магазину, розташованого за адресою: провулок Октябрьський , 10 міста Кремінна, з використанням експертної оцінки, прийнятої рішенням 26 сесії шостого скликання від 06.06.2012 року № 26/47« Про прийняття звіту про експертну  грошову оцінку земельної ділянки за адресою : провулок Октябрьський ,10,м. Кремінна», з визначеною для продажу вартістю у сумі 45 000,00 (сорок п’ять тисяч) грн. з дозволом підписання договору купівлі – продажу у першому півріччі 2013 року.

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




           Міський голова                                          					В.І. Гриценко
 


 
























Надати :    заявникам
                   Юрисконсульту
                   ФГВ
                   Землевпорядний відділ






























Секретар міськради                                               Л.В. Колесніченко
Заступник міського голови				І.О. Китайгора 
Юрисконсульт                                                       С.В. Кубай
Голова земельної комісії				Л.В.Стародубцева 

