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

РІШЕННЯ № 36/


 «19»  червня  2013 р.
м. Кремінна

Про внесення земельних ділянок                 ТОВ «Пінта-Кремінський пивоварений завод» до переліку ділянок несільськогосподарського призначення, що підлягають продажу в 2013 році


З метою виконання заходів, спрямованих на поповнення бюджету міської ради,  а також забезпечення виконання зобов'язань міської ради щодо нормалізації екологічної обстановки в населених пунктах міської ради, розглянувши клопотання директора ТОВ «Пинта-Кремінський пивоваренний завод» про викуп земельних ділянок, що перебувають в оренді для утримання його нерухомого майна, керуючись Земельним кодексом України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», рішенням 25 сесії 6 скликання міської ради від 10.05.2012 р. № 25/1 (із змінами та доповненнями), Кремінська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.	Внести до переліку земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що підлягають продажу в 2013 році:
- земельні ділянки загальною  площею 4,8343 га, в тому числі: земельна ділянка  для утримання будівель та споруд пивовареного заводу площею – 4,2716 га, земельна ділянка для утримання котельні площею – 0,5256 га та земельна ділянка під ЛЕП 10 кВ площею – 0,0371 га, які раніше були передані в оренду ТОВ «Пінта-Кремінський пивоварений завод» та  які розташовані за адресою: м. Кремінна, вул. Дзержинського, 33-а та 33-б.
2.	Виконавчому комітету Кремінської міської ради провести роботи згідно ст.128 Земельного кодексу України щодо укладення з орендарем землі договору авансового внеску в розмірі 7 % від нормативної грошової оцінки земельних ділянок, а також визначення вартості ділянок на підставі експертної грошової оцінки.

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


Міський голова                                                                  ГРИЦЕНКО В. І.
Н А Д А Т И:

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


