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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА  СЕСІЯ

РІШЕННЯ № 26/

« 23»  травня 2012 р.
м. Кремінна

Про встановлення меж міста Кремінна Кремінського району Луганської області


Розглянувши пропозиції проекту землеустрою щодо встановлення межі м. Кремінна Кремінського району Луганської області, розроблений обласним комунальним підприємством „Луганський обласний земельно-інформаційний центр”, керуючись п.п. „д”, „ї” ч. 1 ст. 12 Земельного кодексу України та п.п. 34, 41 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

В И Р І Ш И Л А:
1. Погодити проект землеустрою зі встановлення межі м. Кремінна Кремінського району Луганської області, за яким площа м. Кремінна становить  1854,0 га, з урахуванням включення у межі м. Кремінна 282,0 га земель Кремінського району за межами населених пунктів у розрізі угідь згідно додатку.
2. Внести пропозиції до Луганської обласної ради щодо погодження  проекту землеустрою зі встановлення меж м. Кремінна Кремінського району Луганської області.
3.   Установити термін дії даного рішення – 5 (п’ять) років.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань землекористування, архітектури, благоустрою, будівництва та екології та міського голову Гриценка В.І.


Міський голова	                                                В.І. Гриценко






Додаток
до рішення Кремінської міської ради
від 23 травня 2012 р. № 25/

Експлікація земель які передаються зі складу Кремінського району
 до Кремінської міської ради
Назва угіддя
Площа, га


Сільськогосподарські землі    
9.6125
Сіножаті
0.3009
Під господарськими будівлями і дворами
9.3116
Ліси та інші лісовкриті площі 
100.2944
Лісові землі
98.3038
Інші лісові землі
1.9906
Забудовані землі
156.6076
Землі, забудовані житловою забудовою
14.3740
Землі промисловості
70.7698
Землі, що використовуються в комерційних цілях 
0.6080
Землі громадського призначення
13.1647
Землі змішаного використання
4.7621
Землі, що використовуються для технічної інфраструктури
0.1904
Для виробництва та розподілу електроенергії
0.0834
Інші землі
0.1070
Землі, що використовуються для транспорту та зв'язку
4.1252
Під дорогами
1.7621
Інші землі
2.3631
Землі, що використовуються для відпочинку та інші відкриті землі
48.6134
Зелених насаджень загального користування
1.0849
Кемпінгів, будинків для відпочинку або для проведення відпусток
41.8088
Вулиць, набережних, площ
0.7197
Кладовищ
5.0000
Відкриті заболочені землі
0.4168
Відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом
12.7644
Піски
12.7644
Води
2.3043
Всього по Кремінській міській раді
282.0000


Секретар міської ради                                             Л.В. Колесніченко

