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

РІШЕННЯ № 34/9

“ 20 ” березня 2013 р.							м. Кремінна
 
Про внесення у реєстр земельних ділянок, що підлягають викупу в 2013 році. 
З метою  виконання  заходів, спрямованих на поповнення міського бюджету, у зв’язку зі змінами у діючому законодавстві,  керуючись Конституцією України, Цивільним кодексом України, ст.ст.12, 127-128, та п.12 “Перехідних положень” Земельного кодексу України, Порядком продажу земельних ділянок державної та комунальної власності шляхом викупу, затвердженого двадцять п’ятою сесією шостого скликання Кремінської міської ради 10.05.2012 р. № 25/1 зі змінами та доповненнями , затвердженими рішеннями тридцятої сесії шостого скликання від 21.11.2012 р. № 30/8 та тридцять першої сесії шостого скликання від 12.12.2012 р. № 30/18, 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 несільськогосподарського призначення загальною площею 0,8457 га., призначену для  утримання нежитлових будівель та споруд ПП «Продгрупсервіс»,  розташованої за адресою:  вулиця Ватутіна, 1-А, місто Кремінна,  Луганської області;
-земельну ділянку несільськогосподарського призначення орієнтовною площею 0,0618 га , яка знаходиться у  користуванні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)Юдіна А.І.,  розташованих за  адресою:  Луганська область, м. Кремінна, пров. Калініна, 4а;
- земельну ділянку  несільськогосподарського призначення , загальною площею 0,3053 га , призначеної для утримання ситро цеху з літнім майданчиком ТОВ ВКП  «АКВА -ЕЛІТ», яка розташована за адресою: вулиця Комсомольська, 101, місто Кремінна, Луганської області. 
            2. Виконавчому комітету Кремінської міської ради, у відповідності до 	ст. 128 Земельного кодексу України, провести роботу по визначенню 	експертної грошової оцінки земельної ділянки, згідно порядку та у 	термін, зазначений законодавством.
             3. 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 : заявнику 
                Юрисконсульту
                ФГВ
                Землевпорядний відділ





































Секретар міськради                                            Л.В. Колесніченко


Юрисконсульт                                                    С.В. Кубай


