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

РІШЕННЯ № 18/___

 «_____»  грудня  2011 р.
м. Кремінна

Про припинення права користування 
земельними ділянками, наданих для 
ведення городництва та сінокосіння


У зв’язку з закінченням строку користування земельними ділянками, наданими для ведення городництва та сінокосіння громадянам, а також враховуючи те, що орендарі не бажають проводити роботи по поновленню правовстановлюючих документів на земельні ділянки (копії листів-повідомлень додаються), керуючись ст. 31 Закону України “Про оренду землі”, п. а ст.141 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
Кремінська  міська рада

В И Р І Ш И Л А:

    1. Припинити право користування земельними ділянками у зв’язку з закінченням строку дії договорів оренди землі наступним громадянам:
1.1. ---- ---- ----, яка мешкає за адресою: м. Кремінна, вул. ----, -, земельна ділянка надана рішенням міської ради №29/13 від 25.12.2003р. в районі садиби №- по вул. ----, площею:
- 0,0221 га для  городництва.
                Договір оренди земельної ділянки, внесений до книги реєстрації 29.12.2003р.           за №175/03 вважати таким, що втратив силу. 
1.2. ---- ---- ----, який мешкає за адресою: м. Кремінна, вул. ----, -, земельна ділянка надана рішенням міської ради №49/25 від 20.04.2005р. в районі садиби №- по вул. ----, площею:
- 0,1462 га для  городництва.
                Договір оренди земельної ділянки, внесений до книги реєстрації 28.04.2005р.           за №24/05 вважати таким, що втратив силу. 
 1.3. ---- ---- ----, який мешкає за адресою: м. Кремінна, вул. ----, -, земельна ділянка надана рішенням міської ради №59/26 від 06.07.2005р. в районі садиби №22 по провул. ----, площею:
- 0,0180 га для  городництва.
                Договір оренди земельної ділянки, внесений до книги реєстрації 08.07.2005р.           за №46/05 вважати таким, що втратив силу. 
1.4. ---- ---- ----, яка мешкає за адресою: м. Кремінна, вул. ----, - земельна ділянка надана рішенням міської ради №59/26 від 06.07.2005р. в районі садиби №- по провул. ----, площею:
- 0,0155 га для  городництва.
                Договір оренди земельної ділянки, внесений до книги реєстрації 07.10.2005р.           за №54/05 вважати таким, що втратив силу.
1.5. ---- ---- ----, яка мешкає за адресою: м. Кремінна, вул. -----, -, земельні ділянки надані рішенням міської ради №43/15 від 24.03.2004р. в районі садиб №- по вул. ----, площею:
	0,0611 га для  городництва,

                Договір оренди земельної ділянки, внесений до книги реєстрації 31.03.2004р.           за №15/04  вважати такими, що втратили силу. 
1.6. ---- ---- ---, яка мешкає за адресою: м. Кремінна, вул. ----, -/- земельна ділянка надана рішенням міської ради №49/9 від 09.07.2003р. в районі садиби №-- по вул. ----, площею:
	 0,0181 га для  городництва;

 0,0704 га для сінокосіння.
                Договори оренди земельної ділянки, внесені до книги реєстрації 21.08.2003р.           за №108/03 та №109/03 вважати такими, що втратили силу. 
1.7. ---- ---- ----, яка мешкає за адресою: м. Кремінна, вул. ----, -, земельна ділянка надана рішенням міської ради №27/19 від 19.11.2004р. в районі садиби №- по вул. ----, площею:
- 0,1478 га для  городництва.
                Договір оренди земельної ділянки, внесений до книги реєстрації 13.01.2005р.           за №637 вважати таким, що втратив силу. 
1.8. ---- ---- ---, який мешкає за адресою: м. Кремінна, вул. ----, -, земельна ділянка надана рішенням міської ради №50/25 від 20.04.2005р. в районі садиби №- по вул. -----а, площею:
- 0,0242 га для  городництва.
                Договір оренди земельної ділянки, внесений до книги реєстрації 28.04.2005р.           за №14/05 вважати таким, що втратив силу. 
 1.9. ---- ---- ----, яка мешкає за адресою: м. Кремінна, вул. ----, -/-, земельна ділянка надана рішенням міської ради №50/25 від 20.04.2005р.  по вул. ----, площею:
- 0,0753 га для  городництва.
                Договір оренди земельної ділянки, внесений до книги реєстрації 28.04.2005р.           за №18/05 вважати таким, що втратив силу. 
1.10. ---- ---- ----, який мешкає за адресою: м. Кремінна, вул. ----, -, земельна ділянка надана рішенням міської ради №40/6 від 12.02.2003р.  в районі садиби №-4 по вул. ----, площею:
- 0,2044 га для  городництва.
- 0,0337 га для сінокосіння.
                Договори оренди земельної ділянки, внесені до книги реєстрації 21.02.2003р.           за №68/03 та №69/03 вважати такими, що втратили силу. 
1.11. ---- ---- ----, який мешкає за адресою: м. Кремінна, вул. ----, -, земельна ділянка надана рішенням міської ради №44/15 від 24.03.2004р. в районі садиби №- по вул. -----, площею:
- 0,0411 га для  городництва.
                Договір оренди земельної ділянки, внесений до книги реєстрації 31.03.2004р.           за №35/03 вважати таким, що втратив силу. 
1.12. ---- ---- ----, яка мешкає за адресою: м. Кремінна, вул. ----, -/-, земельна ділянка надана рішенням міської ради №55/6 від 12.02.2003р. в районі вул. ----, площею:
- 0,0672 га для  городництва.
                Договір оренди земельної ділянки, внесений до книги реєстрації 21.02.2003р.           за №67/03 вважати таким, що втратив силу. 
 1.13. ---- ---- ----, який мешкає за адресою: м. Кремінна, вул. ----, -, земельна ділянка надана рішенням міської ради №11/8 від 14.04.2003р. в районі садиби №- по вул. -----, площею:
- 0,0204 га для  городництва.
                Договір оренди земельної ділянки, внесений до книги реєстрації 15.05.2003р.           за №87/03 вважати таким, що втратив силу. 
1.14. --- --- ---, яка мешкає за адресою: м. Кремінна, вул. ----, -, земельна ділянка надана рішенням міської ради №47/24 від 26.01.2005р. в районі садиби №- по вул. ---, площею:
- 0,2748 га для  сінокосіння.
                Договір оренди земельної ділянки, внесений до книги реєстрації 01.02.2005р.           за №02/05 вважати таким, що втратив силу.
1.15. --- --- ---, яка мешкає за адресою: м. Кремінна, вул. --- , -, земельні ділянки надані рішенням міської ради №25/13 від 25.12.2003р. в районі садиб №- по вул. ----, площею:
	0,0327 га для  городництва,

0,0686 га для сінокосіння.
                Договори оренди земельної ділянки, внесені до книги реєстрації 29.12.2003р.           за №162/03 та №163/03  вважати такими, що втратили силу. 
1.16. --- --- ---, яка мешкає за адресою: м. Кремінна, вул. ---, ---, земельна ділянка надана рішенням міської ради №47/12 від 15.10.2003р. в районі садиби №- по вул.--- площею:
- 0,0123 га для  городництва.
                Договір оренди земельної ділянки, внесений до книги реєстрації 30.01.2004р.           за №05/04 вважати таким, що втратив силу.

2. Зарахувати дані земельні ділянки в землі резерву населеного пункту м.Кремінна. 

3. Землевпорядному відділу міськвиконкому внести відповідні зміни в земельно-кадастрову документацію.

    4. Копію рішення направити у Рубіжанську ОДПІ для використання у роботі.

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






        Міський голова                                                         В.І. ГРИЦЕНКО 






























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

В И П И С К А
із рішення № 15/13  від   « 26 » жовтня 2011 р.

3.10. Алєксєєву Юрію Петровичу, який мешкає за адресою: м. Луганськ, вул. Суворова, 35, земельну ділянку за адресою: м. Кремінна, вул. Куйбишева, 113, площею:
885 кв.м для будівництва та обслуговування жилого будинку,        господарських будівель та споруд, 
яка використовується згідно договору дарування  від 26.10.1991 р № 3205.
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державних актів на право власності на земельні ділянки.

 
Міський      голова                                                 В. І. Гриценко    





