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

РІШЕННЯ № 39/

 «11» вересня 2013 р.
м. Кремінна

Про безоплатну передачу земельних ділянок у власність, які знаходяться у користуванні громадян

Розглянувши заяви громадян та технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), враховуючи рішення сесії Кремінської міської ради від 21.09.2011 року № 13/44 «Про затвердження переліку назв вулиць, провулків, площ та проспектів на території Кремінської міської ради», керуючись ст.ст. 116, 118, 121, 122 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 технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) із земель комунальної власності житлової та громадської забудови, розроблені на підставі рішень органу місцевого самоврядування та передати безоплатно в приватну власність земельні ділянки наступним громадянам:
1.1. --, яка мешкає за адресою: --, земельну ділянку за місцем проживання, площею:
635 кв.м для будівництва та обслуговування жилого будинку,        господарських будівель та споруд, 
Кадастровий номер: 4421610100:02:232:0001,
яка використовується згідно Договору про надання у безстрокове користування земельною ділянкою для будівництва індивідуального житлового будинку на праві особистої власності посвідченого Рубіжанською державною нотаріальною конторою 29.06.1956 року зареєстрованого в реєстрі № 2400.  та облікової документації, (у т. ч. 35 кв. м за рахунок земель комунальної власності населеного пункту, які знаходяться у фактичному користуванні громадянина, раніше не враховані в кадастровому обліку).
Надати дозвіл на проведення Державної реєстрації права приватної власності на земельну ділянку.
1.2. --, який мешкає за адресою: --, земельну ділянку за адресою: м. Кремінна,                              пров. Куйбишева, 33, площею:
1000 кв.м для будівництва та обслуговування жилого будинку,        господарських будівель та споруд, 
Кадастровий номер: 4421610100:04:178:0001,
яка використовується згідно Рішення Кремінського районного суду Луганської області від 18.10.2012 року справа № 1212/2686/2012, провадження № 2/1212/681/2012 та по добровільній згоді зменшується земельна ділянка на площу 24 кв. м. з передачею до земель комунальної власності населеного пункту.
Надати дозвіл на проведення Державної реєстрації права приватної власності на земельну ділянку.
2.  Землевпорядному відділу міськвиконкому внести відповідні зміни в земельно-кадастрову документацію після реєстрації правовстановлюючих документів на земельну ділянку.
3.   Копію рішення направити до Рубіжанської ОДПІ для використання у роботі
4.	Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань землекористування, архітектури, благоустрою, будівництва та екології. 




Міський голова 					В.І. Гриценко

