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

РІШЕННЯ № 27/5

 «18» липня  2012 р.
м. Кремінна

Про відміну рішень про надання дозволу на складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку та по приватизації земельних ділянок

Розглянувши заяви громадян та родичів померлих землевласників про надання дозволу на оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки та повернення у державну власність приватизованих ними земельних ділянок на які не оформлені правовстановлюючі документи, по усуненню перешкод у роботі  переоформлення по цивільно-правовим актам права на нерухоме майно, яке розташоване на даній ділянці, керуючись ст.26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Кремінська  міська  рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Відмінити в зв’язку зі смертю громадян наступні рішення:
            1.1. пункт 1.19 рішення  № 828 від 11.07.1997 р. про передачу в приватну власність ---------------------------------- земельної ділянки площею 600 кв. м для будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських будівель по пров. Радіщева, 54, м. Кремінна, (підстава – свідоцтво про смерть I-ЕД № 203111, видане відділом реєстрації актів цивільного стану Кремінського районного управління юстиції Луганської області від 14.04.2009 р. );
            1.2. пункт 1.17 рішення  № 799 від 09.12.1999 р. про передачу в приватну власність ------------------------------------- земельних ділянок площею 1000 кв. м для будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських будівель та 179 кв. м для ведення особистого підсобного господарства по пров. Польовому, 26,                    м. Кремінна, (підстава – свідоцтво про смерть I-ЕД № 170979, видане відділом реєстрації актів цивільного стану Кремінського районного управління юстиції Луганської області від 30.09.2008 р. );


2. Відмінити в зв’язку з добровільною відмовою громадян наступні рішення:
2.1. пункт 2.3 рішення № 19/2 від 25.01.2012 року про надання згоди на складання технічної документації із землеустрою щодо оформлення документів, що посвідчують право користування (оренди) земельною ділянкою, яка знаходиться в користуванні громадянки --------------------------------------------------- площею 540 кв. м. для будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських будівель по пров. Піщаний, 6, м. Кремінна.
3.	Землевпорядному відділу міськвиконкому внести відповідні зміни у земельно-кадастрову документацію.
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


