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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО  РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ
ПРОЕКТ
РІШЕННЯ № 29/

 «17» жовтня 2012 р.
м. Кремінна

 Про надання згоди на проведення робіт по оформленню документів, що посвідчують право на земельні ділянки, які знаходяться у користуванні громадян

Розглянувши заяви громадян про надання згоди міської ради на проведення робіт по оформленню документів, що посвідчують право на земельні ділянки, які знаходяться у користуванні, керуючись ст. 118, 121, 124 Земельного кодексу України, ст.22 Закону України «Про землеустрій», ст.26  Закону  України  «Про місцеве самоврядування  в Україні», Кремінська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.	Надати згоду на підготовку технічних документацій із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки, які знаходяться у користуванні, наступним громадянам:  

                 1.1. _____, який мешкає за адресою: _____ на земельні ділянки за адресою: _____, площею:
1200 кв. м для будівництва та обслуговування жилого будинку,                   господарських   будівель і споруд,
невстановленого розміру для ведення особистого селянського господарства,
яка використовується згідно рішення  виконавчого комітету міської ради №498 від 26.12.1989 р.

                   1.2. _____, яка мешкає за адресою: _____ на земельну ділянку за місцем проживання,  площею:
невстановленого розміру кв. м  для будівництва та обслуговування жилого   будинку, господарських   будівель і споруд,
яка використовується згідно Свідоцтва про право на спадщину за законом від 15.08.2012 року зареєстрованого в реєстрі за № 1393.
                       Фактична площа за даними КП «КРБТІ» складає 631 кв. м право на які виникає при проведенні землевпорядних робіт.

                1.3. _____, яка мешкає за адресою: _____ на земельні ділянки за адресою: _____  площею:
1000 кв. м  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських   будівель і споруд,
  219 кв. м  для ведення особистого селянського господарства,
яка використовується згідно Договору  дарування жилого будинку дочці від 22.08.2012 року, зареєстрованого в реєстрі за № 1453.
                        Фактична площа за даними розробленої документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для визначення кадастрового номера земельної ділянки) складає 1219 кв. м право на які виникає при проведенні землевпорядних робіт.



                 1.4. _____, яка мешкає за адресою: _____,  на земельні ділянки за адресою: _____ площею:
1000 кв. м для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських      будівель і споруд та
               невстановленого розміру кв. м для ведення особистого селянського господарства,
яка використовується згідно Договору купівлі-продажу житлового будинку                              від 02.10.2008 р. зареєстрованого в реєстрі за № 2211.
                       Фактична площа за даними КП «КРБТІ» складає 1040 кв. м право на які виникає при проведенні землевпорядних робіт.


              1.5. _____, яка мешкає за адресою:  _____на земельну ділянку за місцем проживання, площею:
600 кв. м для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та
які використовуються згідно Свідоцтва про право на спадщину за законом від 08.02.2005 р зареєстрованого в реєстрі за № 173.
                       Фактична площа за даними КП «КРБТІ» складає 616 кв. м право на які виникає при проведенні землевпорядних робіт.

1.6. _____, який мешкає за адресою: _____на земельні ділянки за місцем проживання, площею:
         1000 кв. м .для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських   будівель та споруд, 
    невстановленого розміру кв. м для ведення особистого селянського  господарства,
яка використовується згідно Договору купівлі-продажу житлового будинку  від 13.03.2012 року зареєстрованого в реєстрі за № 640.
                       Фактична площа за даними КП «КРБТІ» складає 1650,9 кв. м право на які виникає при проведенні землевпорядних робіт.

1.7. _____, який мешкає за адресою: _____на земельну ділянку за місцем проживання, площею:
невстановленого розміру кв. м.для будівництва та обслуговування жилого                   будинку, господарських будівель та споруд, 
яка використовується згідно Договору купівле-продажу від 17.03.1992 р. зареєстрованого в реєстрі за № 821.
                         Фактична площа на дві квартири за даними КП «КРБТІ» складає 952 кв. м  право на які виникає при проведенні землевпорядних робіт.


1.8. _____, яка мешкає за адресою: _____ на земельну ділянку за місцем проживання, площею:
невстановленого розміру кв. м.для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, 
невстановленого розміру кв. м для ведення особистого селянського господарства,
яка використовується згідно Рішення Кремінського районного суду від 04.04.2011 р. справа №2 – 330/2011 р.
                       Фактична площа за даними КП «КРБТІ» складає 1264 кв. м право на які виникає при проведенні землевпорядних робіт.

1.9. _____, який мешкає за адресою: _____на земельну ділянку за адресою:  _____,  площею:
невстановленого розміру кв. м.для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, 
невстановленого розміру кв. м для ведення особистого селянського господарства,
яка використовується згідно Рішення Кремінського суду, Луганської області від 23.04.2012 р. справа №1212/1220/2012. 21 1212/318/2012.
                      Фактична площа за даними КП «КРБТІ» складає 1356 кв. м право на які виникає при проведенні землевпорядних робіт.

1.10. _____, які мешкають за адресою: _____на земельну ділянку за місцем проживання, площею:
1200 кв. м.для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, 
невстановленого розміру кв. м для ведення особистого селянського    господарства,
яка використовується в рівних частках згідно Свідоцтв про право на спадщину за законом від 09.08.2011 р. зареєстрованого в реєстрі за № 2118 та за № 2117.
                          Фактична площа за даними КП «КРБТІ» складає 1964 кв. м право на які виникає при проведенні землевпорядних робіт.

1.11. _____, який мешкає за адресою: _____на земельну ділянку за місцем проживання , площею:
невстановленого розміру кв. м для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, 
яка використовується згідно Договору купівлі-продажу від 25.05.1994 р. зареєстрованого в реєстрі за № 2-2040.
                       Фактична площа за даними КП «КРБТІ» складає 811 кв. м право на які виникає при проведенні землевпорядних робіт. 

1.12. _____, яка мешкає за адресою: _____та  _____, яка мешкає за адресою: _____,  на земельну ділянку за адресою: _____, площею:
600 кв. м.для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських  будівель та споруд, 
яка використовується згідно Свідоцтв про право на спадщину за законом                              від 12.03.2012 р. зареєстрованих в реєстрі за № 273 та №271.
                         Фактична площа за даними КП «КРБТІ» складає 614 кв. м право на які виникає при проведенні землевпорядних робіт. 
1.13. _____, який мешкає за адресою: _____на земельну ділянку за адресою: _____, площею:
1200 кв. м.для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, 
яка використовується згідно Свідоцтва про право на спадщину за законом від 12.11.2001 року зареєстрованого в реєстрі за № 1788.
                       Фактична площа за даними КП «КРБТІ» складає 1255 кв. м право на які виникає при проведенні землевпорядних рабіт.

1.14. _____, яка мешкає за адресою: _____, на земельну ділянку за місцем проживання, площею:
437 кв. м. для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, 
яка використовується згідно Свідоцтва про право особистої власності на домоволодіння від 26.02.1976 р. записаний в реєстрову книгу  № 37 реєстр № 8652 та Свідоцтва про право на спадщину за законом від 17.06.2009 р. зареєстрованого в реєстрі №1542 (1/2 частка житлового будинку з господарськими та побутовими будівлями та спорудами).
                       Фактична площа за даними КП «КРБТІ» складає 437 кв. м право на які виникає при проведенні землевпорядних рабіт.

1.15. _____, яка мешкає за адресою: _____ на земельну ділянку за місцем проживання, площею:
невстановленого розміру кв. м. для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, 
яка використовується згідно Свідоцтва про право на спадщину за законом від 24.09.2012 року зареєстрованого в реєстрі за № 1680.
                       Фактична площа за даними КП «КРБТІ» складає 664 кв. м право на які виникає при проведенні землевпорядних рабіт.
1.16. _____, яка мешкає за адресою: _____на земельну ділянку за місцем проживання, площею:
невстановленого розміру кв. м. для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, 
яка використовується згідно Свідоцтва про право на спадщину за законом від 07.10.2011року зареєстрованого в реєстрі за № 1705.
                       Фактична площа за даними КП «КРБТІ» складає 664 кв. м право на які виникає при проведенні землевпорядних рабіт.

2.    Надати згоду на підготовку технічних документацій із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право користування (оренди) земельними ділянками, які знаходяться у користуванні, наступним громадянам:

2.1. _____, яка мешкає за адресою: _____на земельну ділянку за місцем проживання, площею:
910 кв. м.для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, 
яка використовується згідно Свідоцтва про право на спадщину за законом від 18.06.2002 року зареєстрованого в реєстрі за № 2077, Угоди про розподіл спадкового майна від 18.06.2002 р., зареєстрованого у реєстрі №2078 (3/4 частки житлового будинку,з відповідними частками господарських та побутових споруд і будівель) та Договору дарування від 17.11.2003 р., зареєстрованого в реєстрі №2800 (1/4 частки житлового будинку з відповідними частками господарських та побутових споруд і будівель).
                       Фактична площа за даними КП «КРБТІ» складає 603 кв. м право оренди на які виникає при проведенні землевпорядних рабіт.

3.	Документацію виконану за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, надати  на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку. 

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
                  















