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

РІШЕННЯ № 24

 «25»  квітня  2012 р.
м. Кремінна

Про припинення права користування 
земельними ділянками, наданих в оренду

У зв’язку з закінченням строку користування земельними ділянками, наданими в оренду, а також в зв’язку зі смертю орендарів та враховуючи добровільну відмову від права оренди, 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 земельною ділянкою у зв’язку з добровільною відмовою громадянці Мельницькій Харитоні Антонівні, яка мешкає за адресою: м. Кремінна, вул. 30 Января, 50, земельна ділянка надана рішенням міської ради №11/35 від 16.05.2007р. в районі садиби №128 по вул. Пархоменко, площею:
- 0,0283 га для  городництва.
                Договір оренди земельної ділянки, внесений до книги реєстрації 18.09.2008р.           за № 216101/040842200015 вважати таким, що втратив силу. 

2. Припинити право користування земельною ділянкою у зв’язку зі смертю  (свідоцтво про смерть серії І-ЕД № 321031) громадянину Бахуру Миколі Віталійовичу, який мешкав за адресою: м. Кремінна, вул. Войкова, 4, земельна ділянка надана рішенням міської ради № 109 від 15.02.2000р. в сквері шахти «Кремінна», площею:
- 0,0103 га для  утримання кафе «Чебурашка».
                Договір оренди земельної ділянки, внесений до книги реєстрації 22.02.2000р.           за №5/2000 (з доповненнями) вважати таким, що втратив силу. 

3. Припинити право користування земельною ділянкою у зв’язку з відчуженням нерухомого майна, відповідно до договору купівлі-продажу від 29.03.2012 року зареєстрованого в реєстрі за № 205, Виробничому кооперативу «Лотос» , юридична адреса: м. Кремінна, пл. Кооперативна, 36, земельна ділянка надана рішенням міської ради № 21 від 12.01.2000р. по пл. Кооперативна, 36/1, площею:
- 0,0156 га для  утримання майстерні по ремонту електрообладнення.
                Договір оренди земельної ділянки від 04.05.2005 року, зареєстрований у виконкомі Кремінської міської ради за №33/05 від 04.05.2005 року (з доповненнями) вважати таким, що втратив силу.

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

5. Землевпорядному відділу міськвиконкому внести відповідні зміни в земельно-кадастрову документацію.
    
6. Копію рішення направити у Рубіжанську ОДПІ для використання у роботі.
    
7. 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
- 1 прим.
3
Рубіжанській ОДПІ
- 1 прим.
4
Прокуратурі
- 1 прим.
5
Землекористувачу
-    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




