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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО  РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ
ПРОЕКТ
РІШЕННЯ № 31/
 «12» грудня 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 земельну ділянку за адресою: _____________, площею:
невстановленого розміру кв. м для будівництва і обслуговування жилого будинку,                     господарських   будівель і споруд (присадибна ділянка),
яка використовується згідно Договору купівлі-продажу житлового будинку від 06.05.2010 року, зареєстрованого в реєстрі №805.
                       Фактична площа за даними КП «КРБТІ» складає 591 кв. м право на які виникає при проведенні землевпорядних робіт.
                   1.2. _____________, яка мешкає за адресою: _____________на земельну ділянку за адресою: _____________,  площею:
424 кв. м  для будівництва та обслуговування жилого   будинку, господарських   будівель і споруд (присадибна ділянка),
яка використовується згідно Договору купівлі – продажу житлового будинку з розстроченням платежу від 30.10.2012 р., зареєстрованого в реєстрі за №2297
                       Фактична площа за даними розробленої документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для визначення кадастрового номера земельної ділянки) складає 424 кв. м право на які виникає при проведенні землевпорядних робіт.
                1.3. _____________, які мешкають за адресою: _____________  на земельну ділянку за місцем проживання,   площею:
невстановленого розміру кв. м  для будівництва і обслуговування жилого     будинку, господарських   будівель і споруд (присадибна ділянка);
невстановленого розміру кв. м. для ведення особистого селянського господарства,
 яка використовується згідно Свідоцтв про право на спадщину за законом від 11.09.2012 р. зареєстрованого в реєстрі за №1594 та №1592 по ½ частці спадкового майна кожному.
                 Фактична площа за даними КП «КРБТІ» складає 1484 кв. м право на які виникає при проведенні землевпорядних робіт.
                 1.4. _____________, який мешкає за адресою:   _____________  на земельну ділянку за адресою: _____________, площею:
                     невстановленого розміру кв. м для гаражного будівництва, 
яка використовується згідно Свідоцтва на право власності на нерухоме майно від             06. 06.2007 р.
                       
              1.5. _____________, який мешкає за адресою:  _____________на земельні ділянки за місцем проживання, площею:
невстановленого розміру кв. м для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  
які використовуються згідно Свідоцтва про право власності від 01.11.2012 року, 
                       Фактична площа за даними КП «КРБТІ» складає 756 кв. м право на які виникає при проведенні землевпорядних робіт.
1.6. _____________, який мешкає за адресою: _____________на земельну ділянку за адресою: _____________площею:
         600 кв. м .для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських   будівель і споруд (присадибна ділянка), 
 яка використовується згідно Договору дарування недобудованого житлового будинку  від 13.08.2008 року зареєстрованого в реєстрі за № 392.                         
Фактична площа за даними КП «КРБТІ» складає 600 кв. м  право на які виникає при проведенні землевпорядних робіт.
1.7. _____________, який мешкає за адресою: _____________ на земельну ділянку за місцем проживання, площею:
910 кв. м. для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);
невстановленого розміру кв. м для ведення особистого селянського господарства 
яка використовується згідно Договору міни від 24.09.2007 р. зареєстрованого в реєстрі за № 1615.
                         Фактична площа за даними КП «КРБТІ» складає 1109 кв. м  право на які виникає при проведенні землевпорядних робіт.

1.8. _____________, який мешкають за адресою:    _____________ на земельну ділянку за адресою: _____________площею:
457 кв. м. для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), зі зміною площі садиби за рахунок суміжної ділянки,
яка використовується згідно Договору купівлі - продажу житлового будинку від  26.06.2012 р., зарегистрированного в реєстрі. за  №800. 
                         Фактична площа за даними розробленої документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для визначення кадастрового номера земельної ділянки) складає 457 кв. м  та 432 кв. м за рахунок вільної від забудови (Довідка КП «КРБТІ» від 07.11.2012 р. №29) суміжної присадибної ділянки від права на яку відмовився гр. Привалов Валерій Вячеславович (заява нотаріально посвідчена 31.10.2012 р., зареєстрована в реєстрі за №1548)  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 і обслуговування жилого    будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
яка використовується згідно Рішення Кремінського районного суду Луганської області від 18.10.2012 р. справа №1212/2686/2012, провадження №2/1212/681/2012.
                      Фактична площа за даними КП «КРБТІ» складає 1024 кв. м право на які виникає при проведенні землевпорядних робіт.

1.10. _____________, який мешкає за адресою:    _____________ на земельну ділянку за місцем проживання, площею:
1200 кв. м для будівництва і обслуговування жилого будинку,  господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),
яка використовується згідно Договору дарування від 28.05.1996 р зарегистрированного в реєстрі. за  №2-224. 
                    Фактична площа за даними КП «КРБТІ» складає 1199 кв. м право на які виникає при проведенні землевпорядних робіт. 
     
1.11. _____________, які мешкають за адресою: _____________ на земельну ділянку за місцем проживання,   площею:
1500 кв. м  для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських   будівель і споруд (присадибна ділянка);
невстановленого розміру кв. м. для ведення особистого селянського господарства,
 яка використовується згідно Свідоцтв про право власності та про право на спадщину за законом від 13.01.1990 р. зареєстрованих в реєстрі за №131 та №133 з відповідними частками спадкового майна кожній (3/4  Бережної В. Ф.  та ¼ Мозговій Л. Л.).
                 Фактична площа за даними КП «КРБТІ» складає 1843 кв. м право на які виникає при проведенні землевпорядних робіт.
1.12. _____________, який мешкає за адресою: _____________ на земельну ділянку за місцем проживання , площею:
600 кв. м для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських            будівель і споруд (присадибна ділянка);
яка використовується згідно Рішення виконавчого комітету ради народних депутатів від 23.04.1968 р.
                       Фактична площа за даними КП «КРБТІ» складає 600 кв. м право на які виникає при проведенні землевпорядних робіт. 
1.13. _____________, який мешкає за адресою: _____________ на земельну ділянку за адресою: _____________ площею:
1500 кв. м. для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);
невстановленого розміру кв. м для ведення особистого селянського господарства 
яка використовується згідно Договору дарування від 26.03.2003 р. зареєстрованого в реєстрі за № 528.
                         Фактична площа за даними КП «КРБТІ» складає 2188 кв. м  право на які виникає при проведенні землевпорядних робіт.
1.14. _____________, який мешкає за адресою: _____________на земельну ділянку за адресою: _____________, площею:
910 кв. м для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських            будівель і споруд (присадибна ділянка);
яка використовується згідно Договору купівлі-продажу від 21.05.2003 р. зареєстрованого в реєстрі за №934.
                       Фактична площа за даними розробленої документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для визначення кадастрового номера земельної ділянки) складає 982 кв. м. 
1.15. _____________, який мешкає за адресою: _____________ на земельну ділянку за місцем проживання , площею:
860 кв. м для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських            будівель і споруд (присадибна ділянка);
яка використовується згідно Договору дарування від 28.03.2003 р., зареєстрованого в реєстрі за №796.
                       Фактична площа за даними КП «КРБТІ» складає 944 кв. м право на які виникає при проведенні землевпорядних робіт. 

1.16. _____________, який мешкає за адресою: _____________ на земельну ділянку за місцем проживання, площею:
600 кв. м. для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
яка використовується згідно Договору міни від 04.04.2000 р., зареєстрованого в реєстрі за № 236.
                         Фактична площа за даними КП «КРБТІ» складає 600 кв. м  право на які виникає при проведенні землевпорядних робіт.

1.17. _____________, які мешкають за адресою: _____________на земельну ділянку за місцем проживання,   площею:
891 кв. м  для будівництва і обслуговування жилого будинку,     господарських   будівель і споруд (присадибна ділянка),
яка використовується згідно Договору купівлі-продажу від 24.07.2012 р. зареєстрованого в реєстрі за №1680 по ½ частці означеного майна кожному.
 Фактична площа за даними розробленої документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для визначення кадастрового номера земельної ділянки) складає 891 кв. м право на які виникає при проведенні землевпорядних робіт.

1.18. _____________, яка мешкає за адресою: _____________ на земельну ділянку за місцем проживання, площею: 
600 кв. м. для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
яка використовується згідно Договору купівлі-продажу від 16.02.1989 р., зареєстрованого в реєстрі за № 520.
                         Фактична площа за даними КП «КРБТІ» складає 681 кв. м  право на які виникає при проведенні землевпорядних робіт.

1.19. _____________, який мешкає за адресою: _____________ на земельну ділянку за адресою: _____________,  площею:
634 кв. м. для будівництва і обслуговування жилого будинку,     господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
яка використовується згідно Договору купівлі-продажу житлового будинку від 05.10.2012 року, зареєстрованого в реєстрі за № 520.
Фактична площа за даними розробленої документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для визначення кадастрового номера земельної ділянки) складає 634 кв. м право на які виникає при проведенні землевпорядних робіт.
1.20. _____________, який мешкає за адресою: _____________ на земельну ділянку за місцем проживання, площею:
невстановленого розміру кв. м. для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
яка використовується згідно Рішення суду  Кремінського району Луганської області від 11.07.2012 р., справа №1212/1975/12, пров. №2/1212/488/12
                         Фактична площа за даними КП «КРБТІ» складає 694 кв. м  право на які виникає при проведенні землевпорядних робіт.

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

2.1_____________, який мешкає  за адресою: _____________, на земельні ділянки за адресою: _____________площею:
609 кв. м. для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка _____________);
616 кв. м для  будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка по _____________), 
які використовуються згідно Договорів оренди землі, зареєстрованих  28.03.2012 р за №442160004001499 та  №4421600040001500. 
                      
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. 





Секретар ради                                                     Л. В. Колесніченко 



















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
       -
6
Відділу Держкомзему у


Кремінському районі
-      - 





























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
ТРИДЦЯТА  СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення № 30/ 14   від   “21” листопада 2012 р.

п. 1.1.  Надати згоду на підготовку технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки, які знаходяться у користуванні громадянина Ушакова Миколи Івановича, який мешкає за адресою: м. Кремінна,  пров. Колхозний (пров. Колгоспний) буд. №2 на земельні ділянки за адресою: вул. Леніна, 52, м. Кремінна,  площею:
1000 кв. м для будівництва і обслуговування жилого будинку,  господарських   будівель і споруд (присадибна ділянка),
невстановленого розміру для ведення особистого селянського господарства,
яка використовується згідно Договору купівлі-продажу житлового будинку (садиби) від 13.05.2005 р., зареєстрованого в реєстрі №571.
                                    Фактична площа за даними КП «КРБТІ» складає 1173 кв. м право на які виникає при проведенні землевпорядних робіт.
    Документацію виконану за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, надати  на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку. 


Секретар   ради                                                                           Л. В. Колесніченко 
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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення №30/ 14    від   «21» листопада 2012 р.

                п. 1.2. Надати згоду на підготовку технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, яка знаходиться у користуванні громадянки  Черепанової Ніни Іванівни, яка мешкає за адресою: м. Кремінна,   вул. Чкалова, 44 на земельну ділянку за місцем проживання,  площею:
невстановленого розміру кв. м  для будівництва і обслуговування жилого   будинку, господарських   будівель і споруд (присадибна ділянка),
яка використовується згідно Ухвали Суду Кремінського району Луганської області справа №2-862/11 р. від 27.10.2011 року про затвердження мирової угоди. 
                              Фактична площа за даними КП «КРБТІ» складає 610 кв. м право на які виникає при проведенні землевпорядних робіт.
                              Документацію виконану за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, надати  на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку. 


Секретар   ради                                                                           Л. В. Колесніченко 
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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТА  СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення № 30/ 14    від   “21” листопада 2012 р.

п. 1.3.  Надати згоду на підготовку технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки, які знаходяться у користуванні громадянки 
Лисенко Наталії Олексіївниі, яка мешкає за адресою: м. Кремінна,  пров. Мельникова, 14а на земельну ділянку за адресою: м. Кремінна, пров. Куйбишева, 23,   площею:
невстановленого розміру кв. м  для будівництва і обслуговування жилого    будинку, господарських   будівель і споруд (присадибна ділянка),
 яка використовується згідно рішення Суду Кремінського району Луганської області справа №2-97/2011 р. від 10.01.2011 р.
                                    Фактична площа за даними КП «КРБТІ» складає 610 кв. м право на які виникає при проведенні землевпорядних робіт.
                 Документацію виконану за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, надати  на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку. 


Секретар   ради                                                                           Л. В. Колесніченко 
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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення №30/ 14    від   «21» листопада 2012 р.

                п. 1.4. Надати згоду на підготовку технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, яка знаходиться у користуванні громадянина  
Лисенка Володимира Олексійовича, який мешкає за адресою: м. Кремінна,  пров. Мельникова, 14а,  на земельну ділянку за місцем проживання площею:
невстановленого розміру кв. м для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),               
яка використовується згідно Свідоцтва на право особистої власності на домоволодіння,                               зареєстрованого за № 10782 27.12.1990 р.
                              Фактична площа за даними КП «КРБТІ» складає 437 кв. м право на які виникає при проведенні землевпорядних робіт.
           Документацію виконану за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, надати  на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку. 



Секретар   ради                                                                           Л. В. Колесніченко 
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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТА  СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення № 30/ 14   від   “21” листопада 2012 р.

п. 1.5.  Надати згоду на підготовку технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки, які знаходяться у користуванні громадянина     Воропай Людмилі Євгенівні, яка мешкає за адресою:  селище Ст. Краснянка, вул. Ворошилова, 17 на земельні ділянки за місцем проживання, площею:
1500 кв. м для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);  
невстановленого розміру для ведення особистого селянського господарства,
які використовуються згідно Договору дарування дочці житлового будинку від 04.09.2012 року, зареєстрованого в реєстрі за №1201.
                       Фактична площа за даними розробленої документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для визначення кадастрового номера земельної ділянки) складає 1710 кв. м право на які виникає при проведенні землевпорядних робіт.
Документацію виконану за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, надати  на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку. 


Секретар   ради                                                                           Л. В. Колесніченко 
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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення №30/ 14  від   «21» листопада 2012 р.

                п. 1.6. Надати згоду на підготовку технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, яка знаходиться у користуванні громадянки  
Грабець Олені Василівні, яка мешкає за адресою: селище Ст. Краснянка,  вул. Комсомольська, 40а на земельну ділянку за адресою: селище Ст. Краснянка,           вул. Озерна, 35 площею:
         1398 кв. м .для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських   будівель і споруд (присадибна ділянка), 
 яка використовується згідно Договору купівлі-продажу житлового будинку  від 02.08.2012 року зареєстрованого в реєстрі за № 831.
                                Фактична площа за даними розробленої документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для визначення кадастрового номера земельної ділянки) складає 1398 кв. м право на які виникає при проведенні землевпорядних робіт.
 Документацію виконану за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, надати  на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку. 


Секретар   ради                                                                           Л. В. Колесніченко 
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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТА  СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення № 30/ 14    від   “21” листопада 2012 р.

п. 1.7.  Надати згоду на підготовку технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки, які знаходяться у користуванні громадянки 
Герасименко Галині Дмитрівні, яка мешкає за адресою: м. Кремінна,  пров. Інтернаціональний буд.№23 на земельну ділянку за місцем проживання, площею:
400 кв. м. для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
яка використовується згідно Договору дарування від 29.08.2000 р. зареєстрованого в реєстрі за № 849.
                                Фактична площа за даними КП «КРБТІ» складає 400 кв. м  право на які виникає при проведенні землевпорядних робіт.
Документацію виконану за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, надати  на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку. 


Секретар   ради                                                                           Л. В. Колесніченко 
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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення №30/ 14    від   «21» листопада 2012 р.

                п. 1.8. Надати згоду на підготовку технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, яка знаходиться у користуванні громадян
Герасименку Володимиру Івановичу та Герасименко Лідії Макарівні, які мешкають за адресою:            м. Кремінна,  пров. Інтеранціональний, 28 на земельну ділянку за місцем проживання, площею:
600 кв. м. для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
яка використовується згідно Свідоцтв про право на спадщину за заповітом на нерухоме майно по ½ частці кожному від  12.05.2005 р., зарегистрированного в реєстрі. за  №1180 та за № 1181.
                    Фактична площа за даними КП «КРБТІ» складає 937 кв. м право на які виникає при проведенні землевпорядних робіт.
Документацію виконану за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, надати  на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку. 


Секретар   ради                                                                           Л. В. Колесніченко 
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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТА  СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення № 30/ 14    від   “21” листопада 2012 р.

п. 1.9.  Надати згоду на підготовку технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки, які знаходяться у користуванні громадян 
 Шевченко Любові Миколаївни, Шевченка Євгена Васильовича та Шевченко Яни Василівни, які мешкають за адресою: м. Кремінна, вул. Парижської Комуни, 34 на земельну ділянку за місцем проживання,  площею:
600 кв. м. для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
яка використовується згідно Свідоцтва про право на спадщину за законом від 10.01.2000 року, зареєстрованого в реєстрі за №42 в рівних частках кожному.
                     Фактична площа за даними КП «КРБТІ» складає 635 кв. м право на які виникає при проведенні землевпорядних робіт.
  Документацію виконану за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, надати  на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку. 


Секретар   ради                                                                           Л. В. Колесніченко 
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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення №30/ 14   від   «21» листопада 2012 р.

                п. 1.10. Надати згоду на підготовку технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, яка знаходиться у користуванні громадянина  
Онопрієнка Андрія Петровича, який мешкає за адресою: м. Кремінна, вул.. Вишнева, 2 на земельну ділянку за адресою: м. Кремінна, вул. Побєди, 8в, площею:
22.14 кв. м. для гаражного будівництва,
яка використовується в рівних частках згідно рішення Кремінського районного суду Луганської області справа №1212/1699/2012 та Провадженння №2/1212/418/2012 від 19.06.2012 року.
                                 Документацію виконану за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, надати  на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку. 


Секретар   ради                                                                           Л. В. Колесніченко 
file_21.png

file_22.wmf


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

В И П И С К А
із рішення № 30/ 14    від   “21” листопада 2012 р.

п. 1.11.  Надати згоду на підготовку технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки, які знаходяться у користуванні громадянина 
Сириці Юрію Івановичу, який мешкає за адресою: селище Житлівка,        пл. Школьна, 116 на земельну ділянку за місцем проживання , площею:
невстановленого розміру кв. м для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);
  невстановленого розміру для ведення особистого селянського господарства із урахуванням зміни площі,
яка використовується згідно Свідоцтва про право на спадщину за законом від 13.04.2012 року, зареєстрованого в реєстрі за № 595.
                      Фактична площа за даними КП «КРБТІ» складає 1541 кв. м право на які виникає при проведенні землевпорядних робіт. 
   Документацію виконану за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, надати  на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку. 


Секретар   ради                                                                           Л. В. Колесніченко 
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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення №30/ 14    від   «21» листопада 2012 р.

     2.1.    Надати згоду на підготовку технічних документацій із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право користування (оренди) земельними ділянками, які знаходяться у користуванні громадянина
Рачинській Олександрі Василівні, яка мешкає за адресою: м. Кремінна,                   пров. Гастелло, 92, на земельну ділянку за адресою: м. Кремінна, пров. Гастелло, 94 площею:
300 кв. м. для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
яка використовується згідно рішення виконавчого комітету №551 від 07.08.2001 р.
                                      Фактична площа за даними КП «КРБТІ» складає 1444.9 кв. м (з них вже у приватній власності 1200 кв. м.  згідно Державних актів) право на які виникає при проведенні землевпорядних робіт. 
                                      Документацію виконану за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, надати  на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку. 


Секретар   ради                                                                           Л. В. Колесніченко 


