file_0.wmf


УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ № 35/16

 «24»  квітня  2013 р.
м. Кремінна

Про створення комісії з добору вільних земельних ділянок комунальної власності, які виставляються для продажу або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах)


З метою організації порядку продажу вільних земельних ділянок комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіції, емфітевзису) на конкурентних засадах (земельних торгах), керуючись ст.ст. 135-138  Земельного  кодексу  України, ст.26  Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кремінська міська рада
В И Р І Ш И Л А :
1.	Затвердити склад комісії з добору вільних земельних ділянок комунальної власності, які виставляються для продажу або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах), які розташовані в межах населених пунктів Кремінської міської ради (додаток 1).
2.	Затвердити перелік вільних земельних ділянок комунальної власності які виставляються для продажу або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах) (додаток 2).
3.	Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань землекористування, архітектури, благоустрою, будівництва та екології.




           Міський голова                                                               В.І. Гриценко 



Додаток 1
до рішення 35 сесії 6 скликання Кремінської міської ради
від 24 квітня 2013 року № 35/ 16


СКЛАД 
комісії з добору вільних земельних ділянок комунальної власності, 
які виставляються для продажу або прав на них 
на конкурентних засадах (земельних торгах) 


КИТАЙГОРА І.О.                  -  Заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, будівництва, земельних відносин, охорони довкілля, голова комісії
ПРУДЕНКО О.П.                   -  начальник землевпорядного відділу апарату виконавчого комітету Кремінської міської ради, секретар комісії

Члени комісії:
КОЛЕСНІЧЕНКО Л.В.            – секретар міської ради ;

СТАРОДУБЦЕВА Л.В.           -  депутат Кремінської  міської ради;

ПАВЛОВ А.М                          -  депутат Кремінської  міської ради;

СМАГА Н.В.                            -  депутат Кремінської  міської ради;

ПОПОВ В.Г.                             -  депутат Кремінської  міської ради;

СКЛЯРОВА О.В.                      - депутат Кремінської  міської ради;

АНДРЄЄВ О.В.                         -  депутат Кремінської  міської ради;

ЛИМАР Г.І.                               -  депутат Кремінської  міської ради;

КУБАЙ С.В                              -  юрист-консул  апарату виконавчого комітету Кремінської міської ради;

ЄВСЮКОВА Т.Ф.                  -  начальник відділу містобудування та архітектури Кремінського району;
БАБУШКІН В.В.                       -  депутат Кремінської  міської ради.




Секретар міської ради                                                   Л.В. Колесніченко




Додаток 2
до рішення 35 сесії 6 скликання Кремінської міської ради
від 24 квітня 2013 року № 35/ 

ПЕРЕЛІК
вільних земельних ділянок комунальної власності 
які виставляються для продажу або прав на них 
на конкурентних засадах (земельних торгах)

№ п/п
Адреса земельної ділянки
Цільове призначення/ функціональне використання
Площа, га
1
м. Кремінна, 
вул. Дзержинського
Землі житлової та громадської забудови/ для житлової забудови
11,7
2
м. Кремінна, вул. Горького
Землі житлової та громадської забудови/ для іншого використання
3,1
3
м. Кремінна, вул. Лісна поляна
Землі житлової та громадської забудови/для іншого використання
4,7
4
м. Кремінна, вул. Октябрьська
Землі житлової та громадської забудови/ для іншого використання
1,7
5
м. Кремінна, пров. Сєвєрний
Землі промисловості/ для будівництва промислових об’єктів
1,8
6
м. Кремінна, пров. Сєвєрний
Землі промисловості/ для будівництва промислових об’єктів
3,1
7
м. Кремінна, пров. Сєвєрний
Землі промисловості/ для будівництва промислових об’єктів
12,0
8
м. Кремінна, пров. Сєвєрний
Землі промисловості/ для будівництва промислових об’єктів
2,0
9
м. Кремінна, пров. Сєвєрний
Землі промисловості/ для будівництва промислових об’єктів
2,0
10
м. Кремінна, вул. Шахтна
Землі житлової та громадської забудови/ для комерційного використання
1,8
11
м. Кремінна, пров. Восточний
Землі промисловості/ для будівництва промислових об’єктів
3,6
12
м. Кремінна, вул. Гагаріна
Землі житлової та громадської забудови/ для комерційного використання
1,0
13
м. Кремінна, пл. Кооперативна
Землі житлової та громадської забудови/ для комерційного використання
0,14
14
м. Кремінна, пл. Красна
Землі житлової та громадської забудови/ для комерційного використання
0,7
15
м. Кремінна, вул. Дзержинського (район пивзавода)
Землі промисловості/ для будівництва промислових об’єктів
0,3
16
сел. Стара Краснянка, район вул. Пролетарська
Землі сільськогосподарського  призначення/ для товарного сільськогосподарського призначення
9,6


Секретар міської ради                                                   Л.В. Колесніченко



Н А Д А Т И:

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


