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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
______________ СЕСІЯ

РІШЕННЯ № ___/___

“_____”______2012 р.							
м. Кремінна

 
Про внесення у реєстр земельних ділянок, що підлягають викупу в 2012 році. 

З метою  виконання  заходів, спрямованих на поповнення міського бюджету, у зв’язку зі змінами у діючому законодавстві щодо збільшення термінів розгляду проектів місцевих нормативних актів,  керуючись Конституцією України, ст.ст.12, 127-128, 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:

1. Внести до переліку земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу у 2012 році:
- земельну ділянку площею 0,0159 га, яка передана в оренду приватному підприємцю ---- ---- ----, для утримання нежитлової будівлі – складу, розташованого за адресою площа ----, --,  місто Кремінна;
- земельну ділянку площею 0,0259 га передану  в оренду приватному підприємцю ---- ---- ---- для утримання магазину , розташованого за адресою площа ---- , -- -, місто Кремінна;
- земельну ділянку площею 0,0202 га передану в  оренду громадянину ---- ---- ---- для утримання нежитлової будівлі – магазину, розташованого за адресою провулок ---- , -- місто Кремінна;
- земельні ділянки загальною площею 4,8343 га , у тому числі : земельна ділянка  для утримання будівель і споруд  пивоварного заводу 4,2716 га, земельна ділянка для утримання котельної площею 0,5256 га , земельна ділянка під ЛЕП 10 кВ площею 0,0371 га, які були передані в оренду  ТОВ “Пінта-Кремінський пивоварений завод”, та ЛЕП 10 кВ, розташовані за адресою місто Кремінна вулиця Дзержинського 33 А та 33 Б. 
            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
 


 

