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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ
ПРОЕКТ
РІШЕННЯ № 30/

 «21» листопада 2012 р.
м. Кремінна

Про безоплатну передачу земельних ділянок, які знаходяться у користуванні громадян

Розглянувши заяви громадян та технічні документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки, 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 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 складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки, які знаходяться у користуванні громадян, розроблені на підставі рішень органу місцевого самоврядування та передати безоплатно в приватну власність земельні ділянки наступним громадянам:
1.1. ______________ яка мешкає за адресою: ______________ на земельну ділянку за адресою: ______________ площею:
413 кв. м для будівництва та обслуговування жилого будинку,        господарських будівель та споруд, 
які використовуються згідно Договору дарування житлового будинку від 05.07.2004 року, зареєстрованого в реєстрі за № 1186 та облікової документації, (у т. ч. 6 кв. м за рахунок земель резервного фонду населеного пункту, які знаходяться у фактичному користуванні громадянки, раніше не враховані в кадастровому обліку).
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державного акту на право власності на земельну ділянку.
1.2. ______________, який мешкає за адресою______________, земельну ділянку за місцем проживання, площею:
685 кв. м для будівництва та обслуговування жилого будинку,        господарських будівель та споруд, 
яка використовується згідно Свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 31.03.2011 року та по добровільній згоді зменшується земельна ділянка на площу 2 кв. м. з передачею до земель резервного фонду населеного пункту.
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державного акту на право власності на земельну ділянку.
1.3. ______________, яка мешкає за адресою: ______________,  земельну ділянку за місцем проживання, площею:
826 кв. м для будівництва та обслуговування жилого будинку,        господарських будівель та споруд, 
яка використовується згідно рішення Кремінського районного суду від 25.04.2012 року справа № 1212/805/2012, Провадження №2/1212/254/12 та облікової документації              (у т. ч. 9 кв. м за рахунок земель резервного фонду населеного пункту, які знаходяться у фактичному користуванні громадянки, раніше не враховані в кадастровому обліку).
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державного акту на право власності на земельну ділянку.
1.4. ______________, яка мешкає за адресою: ______________60, земельну ділянку за адресою: ______________, площею: 
1280 кв. м для будівництва та обслуговування жилого будинку,          господарських будівель та споруд, 
яка використовується згідно Договору купівлі-продажу житлового будинку від 14.02.2012 року, зареєстрованого в реєстрі за № 357 та проведеної інвентаризації земельної ділянки згідно технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з присвоєнням кадастрового номеру від 19.01.2012 р. (у т. ч. 52 кв. м за рахунок земель резервного фонду населеного пункту, які знаходяться у фактичному користуванні громадянки,  раніше не враховані в кадастровому обліку).
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державного акту на право власності на земельну ділянку.
1.5. ______________, яка мешкає за адресою: ______________, земельну ділянку за місцем проживання, площею:
1000 кв. м для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,
  362   кв.   м   для ведення особистого селянського господарства,
яка використовується згідно Договору купівлі-продажу житлового будинку (садиби)       від 17.10.2006 року, зареєстрованого в реєстрі за № 2226 та по добровільній згоді зменшується земельна ділянка на площу 3 кв. м. з передачею до земель резервного фонду населеного пункту.
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державних актів на право власності на земельні  ділянки.
1.6. Акименко Ганні Вікторівні______________ яка мешкає за адресою:. ______________, земельну ділянку за адресою: ______________
530 кв. м для будівництва та обслуговування жилого будинку,        господарських будівель та споруд, 
які використовуються згідно Рішення Кремінського районного суду від 18.09.2009 року, справа №2-912/09 та облікової документації (у т. ч. 26 кв. м за рахунок земель резервного фонду населеного пункту, які знаходяться у фактичному користуванні громадянки, раніше не враховані в кадастровому обліку).
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державного акту на право власності на земельну ділянку.
1.7.  ______________, яка мешкає за адресою: ______________,  земельну ділянку за адресою: ______________,  площею:
612 кв. м для будівництва та обслуговування жилого будинку,        господарських будівель та споруд, 
яка використовується згідно Договору купівлі-продажу житлового будинку від 09.04.2012 року, зареєстрованого в реєстрі за № 259  та проведеної інвентаризації земельної ділянки згідно технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з присвоєнням кадастрового номеру.
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державного акту на право власності на земельну ділянку. 
1.8. ______________, яка мешкає за адресою: ______________земельну ділянку за адресою:   ______________, площею:
646 кв. м для будівництва та обслуговування жилого будинку,        господарських будівель та споруд, 
яка використовується згідно рішення ХХVI сесії VI  скликання Кремінської міської ради від 06.06.2012 р. №26/51 та облікової документації.
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державного акту на право власності на земельну ділянку.
1.9. ______________, який мешкає за адресою:                           ______________, , земельну ділянку за адресою:   ______________, площею:
646 кв. м для будівництва та обслуговування жилого будинку,        господарських будівель та споруд, 
яка використовуються згідно згідно рішення ХХVI сесії VI  скликання Кремінської міської ради від 06.06.2012 р. №26/50 та облікової документації.
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державного акту на право власності на земельну ділянку.
1.10. ______________, яка мешкає за адресою______________, земельну ділянку за адресою: ______________площею:
623 кв. м для будівництва та обслуговування жилого будинку,        господарських будівель та споруд, 
яка використовується згідно Договору дарування житлового будинку з будівлями           (1/2 частки) від 27.03.2004 року зареєстрованого в реєстрі за № 659,  Свідоцтва про право на спадщину за законом від 02.11.2006 р. зареєстрованого в реєстрі за № 3868 (1/2 частка) та облікової документації, (у т. ч. 16 кв. м за рахунок земель резервного фонду населеного пункту, які знаходяться у фактичному користуванні громадянина,  раніше не враховані в кадастровому обліку).
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державного акту на право власності на земельну ділянку.
1.11. ______________, яка мешкає за адресою: ______________,  земельну ділянку за місцем проживання, площею:
608 кв. м для будівництва та обслуговування жилого будинку,        господарських будівель та споруд, 
яка використовується згідно Свідоцтва про право на спадщину за законом від 15.11.2011 року, зареєстрованого в реєстрі за №2697 та облікової документації (у т. ч. 4 кв. м за рахунок земель резервного фонду населеного пункту, які знаходяться у фактичному користуванні громадянина,  раніше не враховані в кадастровому обліку).
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державного акту на право власності на земельну ділянку.
1.12. ______________, яка мешкає за адресою: ______________, земельну ділянку за місцем проживання, площею:
927 кв.м для будівництва та обслуговування жилого будинку,        господарських будівель та споруд, 
яка використовуються згідно Свідоцтва про право на спадщину за законом від 11.11.2011 року, зареєстрованого в реєстрі за № 2649 та  по добровільній згоді зменшується земельна ділянка на площу 70 кв. м. з передачею їх до земель резервного фонду населеного пункту.
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державного акту на право власності на земельну ділянку.
2.	 Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки, які знаходяться у власності громадян без оформлення правовстановлюючих документів та передати безоплатно в приватну власність  додаткову площу наступним громадянам: 
2.1	______________, який мешкає за адресою: ______________,
- 153 кв. м за рахунок земель резервного фонду населеного пункту, раніше не враховані у кадастровому обліку та  знаходяться у фактичному користуванні громадянина,, до приватизованої по рішенню виконкому  від 26.12.1997 р. №1375 ділянку розташовану за місцем проживання. 
Загальний розмір ділянки складає:
1353 кв. м для будівництва та обслуговування жилого будинку,         господарських будівель та споруд, 
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державного акту на право власності на земельнуділянку.
2.2. ______________, яка мешкає за адресою: ______________- 267 кв. м за рахунок земель резервного фонду населеного пункту, раніше не враховані у кадастровому обліку та знаходяться у фактичному користуванні громадянки,  до приватизованої по рішенню виконкому  від 16.11.1999 р. №710 ділянку за місцем проживання. 
Загальний розмір ділянки складає:
862 кв. м для будівництва та обслуговування жилого будинку,         господарських будівель та споруд, 
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державного акту на право власності на земельну  ділянку.
3.	 Затвердити технічні документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки, які знаходяться у користуванні громадян, розроблені на підставі рішень органу місцевого самоврядування та передати безоплатно в спільну часткову власність  земельні ділянки наступним громадянам:
3.1.	______________, яка мешкає за адресою: ______________  та ______________, яка мешкає за адресою:   ______________, земельну ділянку за  адресою: ______________, площею:
1000 кв. м для будівництва та обслуговування жилого будинку,                господарських будівель та споруд,
  174    кв.   м    для ведення особистого селянського господарства,
яка використовується згідно Договору дарування ½ частки житлого будинку від 02.06.2011 року, зареєстрованого в реєстрі за № 960та  Свідоцтву про право на спадщину за законом від 07.02.2004 р., зареєстрованого в реєстрі за № 393              та  облікової документації (у т. ч. 173 кв. м за рахунок земель резервного фонду населеного пункту, які знаходяться у фактичному користуванні громадян,  раніше не враховані в кадастровому обліку).
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державних актів на право власності на земельні ділянки.
4.	Затвердити технічні документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на приватизовані земельні ділянки громадян, які не оформляли правовстановлюючи документи на землю, зменшуючи по добровільній згоді площу ділянки з послідуючою передачею її до земель резервного фонду населеного пункту, наступним громадянам: 
4.1. ______________, яка мешкає за адресою: ______________, ділянку приватизовану по рішенню міськвиконкому від 19.12.1997 року №1355  за адресою: ______________на 8 кв. м, розмір якої складе: 
999 кв. м для для будівництва та обслуговування жилого будинку,                  господарських будівель та споруд.
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державного акту на право власності на земельну ділянку.
5.  Землевпорядному відділу міськвиконкому внести відповідні зміни в земельно-кадастрову документацію після реєстрації правовстановлюючих документів на земельну ділянку.
6.   Копію рішення направити до Рубіжанської 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. 


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
- 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
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ

В И П И С К А

із рішення № 27/10  від   « 18 » липня 2012 р.
1.1.	 Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки, які знаходяться у користуванні громадянина, розроблена на підставі рішення органу місцевого самоврядування та передати безоплатно в приватну власність земельні ділянки 
Акініну Олександру Михайловичу, який мешкає за адресою: м. Кремінна, вул. Кутузова, 65, земельні ділянки за місцем проживання, площею:
1000 кв. м для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель   та споруд, 
  109  кв .м. для ведення особистого селянського господарства,
які використовуються згідно Договору дарування житлового будинку з будівлями від 08.04.2004 року, зареєстрованого в реєстрі за № 785 та по добровільній згоді зменшується земельна ділянка на площу          397 кв. м. з передачею до земель резервного фонду населеного пункту.
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державних актів на право власності на земельні ділянки.
Міський      голова                                                 В. І. Гриценко    
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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ

В И П И С К А

із рішення № 27/10  від   « 18 » липня 2012 р.
Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, яка знаходяться у користуванні громадянина, розроблена на підставі рішення органу місцевого самоврядування та передати безоплатно в приватну власність земельну ділянку 
                             Олександрову Миколі Михайловичу, який мешкає за адресою: м. Кремінна,                                вул. Дражевського, 23 земельну ділянку за місцем проживання, площею:
852 кв.м для будівництва та обслуговування жилого будинку,  господарських будівель та споруд, 
які використовуються згідно Договору купівлі-продажу житлового будинку від 15.07.2011 року, зареєстрованого в реєстрі за № 1181 та облікової документації, (у т. ч. 17 кв. м за рахунок земель резервного фонду населеного пункту, які знаходяться у фактичному користуванні громадянина,  раніше не враховані в кадастровому обліку).
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державного акту  на право власності на земельну ділянку.
Міський      голова                                                 В. І. Гриценко 
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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ

В И П И С К А

із рішення № 27/10  від   « 18 » липня 2012 р.
1.3.	 Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, яка знаходяться у користуванні громадянки, розроблена на підставі рішення органу місцевого самоврядування та передати безоплатно в приватну власність земельну ділянку 
Лущик Валентині Павлівні, яка мешкає за адресою: м. Кремінна, вул. Куйбишева, 128, земельну ділянку за місцем проживання, площею:
993 кв.м для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, 
яка використовується згідно рішення Кремінського районного суду від 26.06.2009 року справа № 2-605/2009 року та по добровільній згоді зменшується земельна ділянка на площу 3 кв. м. з передачею до земель резервного фонду населеного пункту.
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державного акту на право власності на земельну ділянку.
Міський      голова                                                 В. І. Гриценко    
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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ

В И П И С К А

із рішення № 27/10  від   « 18 » липня 2012 р.
                        1.4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, яка знаходяться у користуванні громадянки, розроблена на підставі рішення органу місцевого самоврядування та передати безоплатно в приватну власність земельну ділянку 
Зубковій Наталії Євгеніївні, яка мешкає за адресою: селище Ст..Краснянка,                    вул. Комсомольська, 4 земельну ділянку за  адресою: селище Ст. Краснянка, вул. Пролетарська, 89, площею:
1317 кв.м для будівництва та обслуговування жилого будинку,  господарських будівель    та споруд, 
які використовуються згідно Договору дарування житлового будинку з будівлями від 21.05.2007 року, зареєстрованого в реєстрі за № 595 та облікової документації, (у т. ч. 117 кв. м за рахунок земель резервного фонду населеного пункту, які знаходяться у фактичному користуванні громадянки, раніше не враховані в кадастровому обліку).
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державного акту на право власності на земельну ділянку.
Міський      голова                                                 В. І. Гриценко    
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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ

В И П И С К А 
із рішення № 27/10  від   « 18 » липня 2012 р.
1.6.	 Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки, які знаходяться у користуванні громадянина, розроблена на підставі рішення органу місцевого самоврядування та передати безоплатно в приватну власність земельні ділянки 
Кислому Олександру Вікторовичу, який мешкає за адресою: м. Кремінна, пров. Менделєєва, 6, земельні ділянки за місцем проживання, площею:
1000 кв. м для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, 
806 кв. м. для ведення особистого селянського господарства,
які використовуються згідно Свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 18.03.2004 р. отриманого в замін Договору дарування житлового будинку з будівлями від 17.06.1992 року, зареєстрованого в реєстрі за № 1829 та по добровільній згоді зменшується земельна ділянка на площу 140 кв. м. з передачею до земель резервного фонду населеного пункту. 
Встановити наступні обмеження у використанні земельними ділянками: охоронна зона навколо (вздовж) газопроводу низького тиску площею 0,0032 га.
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державних актів на право власності на земельні ділянки.

Міський      голова                                                 В. І. Гриценко    
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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ

В И П И С К А

із рішення № 27/10  від   « 18 » липня 2012 р.
1.7.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, яка знаходяться у користуванні громадянки, розроблена на підставі рішення органу місцевого самоврядування та передати безоплатно в приватну власність земельну ділянку 
Васильєвій Валентині Петрівні, яка мешкає за адресою: м. Кремінна, вул. Побєди, 11/21, земельну ділянку за адресою: м. Кремінна, пров. Октябрьський, гараж 5, площею:
23 кв .м для будівництва та обслуговування індивідуального гаражу, 
яка використовується згідно Свідоцтва про право на власність на нерухоме майно від 25.07.2006 року 
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державного акту на право власності на земельну ділянку.

Міський      голова                                                 В. І. Гриценко    
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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення № 27/10  від   « 18 » липня 2012 р.
1.10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, які знаходяться у користуванні громадянки, розроблена на підставі рішення органу місцевого самоврядування та передати безоплатно в приватну власність земельну ділянку
                      Сизоненко Ірині Павлівні, яка мешкає за адресою: м. Кремінна, вул. С.Лазо, 21, земельну ділянку за місцем проживання, площею:
768 кв. м для будівництва та обслуговування жилого будинку,  господарських будівель та споруд, 
яка використовується згідно Договору купівлі-продажу житлового будинку (садиби) від 13.04.2005 року зареєстрованого в реєстрі за № 602. та облікової документації, (у т. ч. 1 кв. м за рахунок земель резервного фонду населеного пункту, які знаходяться у фактичному користуванні громадянки, раніше не враховані в кадастровому обліку).
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державного акту на право власності на земельну ділянку.
Міський      голова                                                 В. І. Гриценко    
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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення № 27/10  від   « 18 » липня 2012 р.
1.9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки, які знаходяться у користуванні громадянина, розроблена на підставі рішення органу місцевого самоврядування та передати безоплатно в приватну власність земельні ділянки            
Степаненку Миколі Матвійовичу, який мешкає за адресою:  м. Кремінна,                       вул. Набережна, 43а, земельні ділянки за місцем проживання, площею:
1000 кв. м для будівництва та обслуговування жилого будинку,        господарських будівель та споруд, 
 617  кв. м. для ведення особистого селянського господарства,
які використовуються згідно Договору купівлі-продажу від 16.07.1985 року, зареєстрованого в реєстрі за     № 2089 та облікової документації, (у т. ч. 449 кв. м за рахунок земель резервного фонду населеного пункту, які знаходяться у фактичному користуванні громадянина,  раніше не враховані в кадастровому обліку).
Встановити наступні обмеження у використанні земельними ділянками: охоронна зона ЛЕП 35 кВт по 15 м в обидві сторони від крайніх проводів площею 0,0308 га;
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державних актів  на право власності на земельні ділянки.

Міський      голова                                                 В. І. Гриценко
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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ

В И П И С К А

із рішення № 27/10  від   « 18 » липня 2012 р.

1.11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, які знаходяться у користуванні громадянина, розроблена на підставі рішення органу місцевого самоврядування та передати безоплатно в приватну власність земельну ділянку
Агаджаняну Рубіку Айказовичу, який мешкає за адресою: м. Кремінна, вул. Набережна, 14, земельну ділянку за місцем проживання, площею:
611 кв.м для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, 
яка використовується згідно Договору купівлі-продажу від 14.06.1984 року зареєстрованого в реєстрі за       № 1725. та облікової документації, (у т. ч. 70 кв. м за рахунок земель резервного фонду населеного пункту, які знаходяться у фактичному користуванні громадянина,  раніше не враховані в кадастровому обліку).
Встановити наступні обмеження у використанні земельними ділянками: охоронна зона ЛЕП 10 кВт по 10 м в обидві сторони від крайніх проводів площею 0,0371 га;
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державного акту на право власності на земельну ділянку.
Міський      голова                                                 В. І. Гриценко 
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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ

В И П И С К А

із рішення № 27/10  від   « 18 » липня 2012 р.

1.12. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, які знаходяться у користуванні громадянина, розроблена на підставі рішення органу місцевого самоврядування та передати безоплатно в приватну власність земельну ділянку
Іванову Володимиру Никифоровичу, який мешкає за адресою: м. Кремінна,                                 вул. Совєтська (Радянська), 107, земельну ділянку за місцем проживання площею:
968 кв.м для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, 
яка використовується згідно Договору довічного утримання від 19.05.1982 року зареєстрованого в реєстрі за № 1085 та облікової документації, (у т. ч. 58 кв. м за рахунок земель резервного фонду населеного пункту, які знаходяться у фактичному користуванні громадянина,  раніше не враховані в кадастровому обліку).
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державного акту на право власності на земельнуділянку.

Міський      голова                                                 В. І. Гриценко
file_11.wmf


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

В И П И С К А
із рішення № 27/10  від   « 18 » липня 2012 р.
1.13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки, які знаходяться у користуванні громадянина, розроблена на підставі рішення органу місцевого самоврядування та передати безоплатно в приватну власність земельні ділянки
Наумчук Любові Анатоліївні, яка мешкає за адресою: м. Кремінна, вул. Горького, 82, земельні ділянки за адресою: м. Кремінна, вул. Рилєєва, 2, площею:
1000 кв. м для будівництва та обслуговування жилого будинку,        господарських будівель та споруд, 
	кв. м. для ведення особистого селянського господарства,

які використовуються згідно Договору дарування житлового будинку від 28.04.2012 року, зареєстрованого в реєстрі за № 332.
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державних актів  на право власності на земельні ділянки.

Міський      голова                                                 В. І. Гриценко
file_12.wmf


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

В И П И С К А

із рішення № 27/10  від   « 18 » липня 2012 р.

1.14. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки, які знаходяться у користуванні громадянина, розроблена на підставі рішення органу місцевого самоврядування та передати безоплатно в приватну власність земельні ділянки
Рудію Олександру Володимировичу, який мешкає за адресою: м. Кремінна,  вул. Вишнева, 31, земельні ділянки за адресою: м. Кремінна, вул. Цвіточна, 1, площею:
1000 кв. м для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,
1623 кв.  м. для ведення особистого селянського господарства,
які використовуються згідно Договору купівлі-продажу від 23.08.2003 року, зареєстрованого в реєстрі за      № 1785.
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державних актів  на право власності на земельні ділянки.

Міський      голва                                                 В. І. Гриценко
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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ

В И П И С К А

із рішення № 27/10  від   « 18 » липня 2012 р.
1.8.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, яка знаходяться у користуванні громадянина, розроблена на підставі рішення органу місцевого самоврядування та передати безоплатно в приватну власність земельну ділянку 
Рудичу Івану Олексійовичу, який мешкає за адресою: м. Кремінна, пров. Октябрьський, 16/24, земельну ділянку за адресою: м. Кремінна, вул. Шевченко, гараж 150, площею:
25 кв.м для будівництва та обслуговування індивідуального гаражу, 
яка використовується згідно Договору купівлі-продажу гаражу від 21.04.2001 року зареєстрованого в реєстрі за № 518 та по добровільній згоді зменшується земельна ділянка на площу 1.7 кв. м з передачею до земель резервного фонду населеного пункту.
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державного акту на право власності на земельну ділянку.

Міський      голова                                                 В. І. Гриценко    
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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ

В И П И С К А

із рішення № 27/10  від   « 18 » липня 2012 р.
1.5.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, яка знаходяться у користуванні громадянина, розроблена на підставі рішення органу місцевого самоврядування та передати безоплатно в приватну власність земельну ділянку 
Шипоші Тетяні Дмитрівні, яка мешкає за адресою: м. Кремінна, вул. Совєтська, 27, земельну ділянку за місцем проживання, площею:
441 кв.м для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, 
яка використовується згідно Свідоцтва про право на спадщину за законом від 17.05.1991 року зареєстрованого в реєстрі за № 1446. та облікової документації, (у т. ч. 141 кв. м за рахунок земель резервного фонду населеного пункту, які знаходяться у фактичному користуванні громадянина,  раніше не враховані в кадастровому обліку).
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державного акту на право власності на земельну ділянку.

Міський      голова                                                 В. І. Гриценко   
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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ

В И П И С К А

із рішення № 27/10  від   « 18 » липня 2012 р.
                        1.4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, яка знаходяться у користуванні громадянки, розроблена на підставі рішення органу місцевого самоврядування та передати безоплатно в приватну власність земельну ділянку 
Зубковій Наталії Євгеніївні, яка мешкає за адресою: селище Ст..Краснянка,                    вул. Комсомольська, 4 земельну ділянку за  адресою: селище Ст. Краснянка, вул. Пролетарська, 89, площею:
1317 кв.м для будівництва та обслуговування жилого будинку,  господарських будівель    та споруд, 
які використовуються згідно Договору дарування житлового будинкуз будывлями від 21.05.2007 року, зареєстрованого в реєстрі за № 595 та облікової документації, (у т. ч. 117 кв. м за рахунок земель резервного фонду населеного пункту, які знаходяться у фактичному користуванні громадянки, раніше не враховані в кадастровому обліку).
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державного акту на право власності на земельну ділянку.
Міський      голова                                                 В. І. Гриценко    
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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ

В И П И С К А

із рішення № 27/10  від   « 18 » липня 2012 р.

1.14. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки, які знаходяться у користуванні громадянина, розроблена на підставі рішення органу місцевого самоврядування та передати безоплатно в приватну власність земельні ділянки
Рудію Олександру Володимировичу, який мешкає за адресою: м. Кремінна,  вул. Вишнева, 31, земельні ділянки за адресою: м. Кремінна, вул. Цвіточна, 1, площею:
1000 кв. м для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд,
1623 кв.  м. для ведення особистого селянського господарства,
які використовуються згідно Договору купівлі-продажу від 23.08.2003 року, зареєстрованого в реєстрі за      № 1785.
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державних актів  на право власності на земельні ділянки.

Міський      голва                                                 В. І. Гриценко


