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

РІШЕННЯ № 30/11

 «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: _______________, земельну ділянку за місцем проживання площею:           
  685 кв. м для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських        будівель і споруд (присадибна ділянка), 
які використовуються згідно Свідоцтва про право на спадщину за законом від 24.09.2012 року, зареєстрованого у реєстрі за  №1680 та облікової документації, (у т. ч. 21 кв. м за рахунок земель резервного фонду населеного пункту, які знаходяться у фактичному користуванні громадянина,  раніше не враховані у кадастровому обліку).
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державного акту на право власності на земельну ділянку.
1.2. _______________, яка мешкає за адресою: _______________, земельну ділянку за місцем проживання площею:
413 кв. м для будівництва і обслуговування жилого будинку,        господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
яка використовуються згідно Свідоцтва про право особистої власності на домоволодіння на ½ частку, зареєстрованого за реєстром №10993 15.12.1993 р. та облікової документації, (у т. ч. 64 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.
1.3. ________________, яка мешкає за адресою: ____________________, земельні ділянки за місцем проживання, площею:
1000 кв. м для будівництва і обслуговування жилого будинку,          господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
  148    кв.    м    для ведення особистого селянського господарства,
які використовуються згідно Свідоцтва про право на спадщину за законом від 04.04.2005 року, зареєстрованого в реєстрі за №764 та облікової документації, (у т. ч. 238 кв. м за рахунок земель резервного фонду населеного пункту, які знаходяться у фактичному користуванні громадянина,  раніше не враховані у кадастровому обліку).
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державних актів на право власності на земельні ділянки.
1.4. ________________, яка мешкає за адресою: _____________,  земельну ділянку за місцем проживання, площею:
614 кв. м для будівництва і обслуговування жилого будинку,        господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
яка використовується згідно Свідоцтва про право на спадщину за законом на нерухоме майно від 14.03.2005, зареєстрованого в реєстрі за №4999 та облікової документації, зменшивши по добровільній згоді площу земельну ділянку на 345 кв. м з послідуючим зарахуванням її до земель резервного фонду населеного пункту м. Кремінна.
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:
489 кв. м для будівництва і обслуговування жилого будинку,          господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
яка використовується згідно Договору купівлі-продажу від 27.10.1994 року, зареєстрованого в реєстрі за № 1-2584 та облікової документації, зменшивши по добровільній згоді площу земельну ділянку на 9 кв. м з послідуючим зарахуванням її до земель резервного фонду населеного пункту м. Кремінна. 
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державного акту на право власності на земельну ділянку.
1.6. ______________, яка мешкає за адресою: _____________, земельну ділянку за адресою: ___________, площею:
863 кв. м для будівництва і обслуговування жилого будинку,    господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),
яка використовується згідно Державного акту на право постійного користування землею, зареєстрованого у Книзі реєстрації актів 06.06.1997 року за №143, який втратить чинність з моменту отримання Державного акту на право власності на земельну ділянку.
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державного акту на право власності на земельні  ділянки.
1.7. ________________, який мешкає за адресою: _____________, земельну ділянку за адресою: _____________, площею:
1000 кв. м для будівництва і обслуговування жилого будинку,          господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
  635    кв.    м    для ведення особистого селянського господарства,
які використовуються згідно Договору дарування житлового будинку від 12.04.2010 року, зареєстрованого в реєстрі за №589 та облікової документації, зменшивши по добровільній згоді площу земельну ділянку на 126 кв. м з послідуючим зарахуванням її до земель резервного фонду населеного пункту м. Кремінна. 
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державного акту на право власності на земельну ділянку.
1.8. _______________, який мешкає за адресою: __________________, земельну ділянку за проживання, площею:
656 кв. м для будівництва і обслуговування жилого будинку,          господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
  яка використовується згідно Договору про надання у безстрокове користування земельною ділянкою, зареєстрованого 18.03.1976 р. в реєстрі за №406 та облікової документації, (у т. ч. 6 кв. м за рахунок земель резервного фонду населеного пункту, які знаходяться у фактичному користуванні громадянина,  раніше не враховані у кадастровому обліку).
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державного акту на право власності на земельну ділянку.
2.	 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:
2.1.	______________, який мешкає за адресою:  ___________ та ____________, який мешкає за адресою: ___________, земельні ділянки за  адресою:  __________, площею:
1000 кв. м для будівництва і обслуговування жилого будинку,                господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),
 1762    кв.   м    для ведення особистого селянського господарства,
які використовуються згідно Договору дарування сину частки житлового будинку від 18.07.2007 р., зареєстрованого в реєстрі за №1185 та Свідоцтва про право на спадщину за законом від 23.06.1984, зареєстрованого в реєстрі за №1867, та  облікової документації    зменшивши по добровільній згоді площу земельну ділянку на 44 кв. м з послідуючим зарахуванням її до земель резервного фонду населеного пункту м. Кремінна.  
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласникам Державних актів на право власності на земельні ділянки.
2.2.	______________, які мешкають за адресою: ____________, земельну ділянку за  місцем проживання, площею:
1000 кв. м для будівництва і обслуговування жилого будинку,                господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),
яка використовуються згідно Договору купівлі-продажу житлового будинку від 31.03.1988, зареєстрованого в реєстрі за №919 та Договору дарування ½ частки  житлового будинку з будівлями від 07.02.2008 р., зареєстрованого в реєстрі за №180, та облікової документації, зменшивши по добровільній згоді площу земельну ділянку на 1423 кв. м з послідуючим зарахуванням її до земель резервного фонду населеного пункту м. Кремінна.  
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласникам Державних актів на право власності на земельну ділянку.
3.	Затвердити технічні документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки громадян, розроблені на підставі рішень органу місцевого самоврядування передати у приватну власність земельні ділянки, наступним громадянам: 
3.1. ____________, який мешкає за адресою: ____________, земельну ділянку за адресою: _____________, площею:
507 кв. м для будівництва і обслуговування жилого будинку,  господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).
Використовувати  земельну ділянку з обмеженнями в зв’язку з наявністю охоронної зони газопроводу низького тиску  шириною 1 м у кожен бік від осі  газопроводу площею 0,0073 га та на якій забороняється розташовувати, будувати будь-які будівля і споруди.
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державного акту на право власності на земельну ділянку.
4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки, які знаходяться у користуванні громадян та передати у приватну власність згідно поданих заяв, дані земельні ділянки наступним громадянам:
4.1. _______________, яка мешкає за адресою: _______________,  земельну ділянку за місцем проживання, площею:
533 кв. м для будівництва і обслуговування жилого будинку,        господарських будівель і споруд(присадибна ділянка), 
яка використовується згідно Договору купівлі-продажу житлового будинку (з відстроченням платежу) від 06.09.2010 р., зареєстрованого у реєстрі №1695 та облікової документації, зменшивши по добровільній згоді площу земельну ділянку на 4 кв. м з послідуючим зарахуванням її до земель резервного фонду населеного пункту м. Кремінна. 
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державного акту на право власності на земельну ділянку.
4.2. _______________, яка мешкає за адресою: _______________,  земельну ділянку за місцем проживання, площею:
123 кв. м для будівництва і обслуговування жилого будинку,        господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
яка використовується згідно Договору купівлі-продажу 54/100  (п’ятидесяти чотирьох сотих) часток житлового будинку від 19.07.2010 р., зареєстрованого у реєстрі №1431 та облікової документації.
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державного акту на право власності на земельну ділянку.
5.	 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: 
5.1. ___________, який мешкає за адресою: ________________, земельну ділянку за місцем проживання, площею:
226 кв. м за рахунок земель резервного фонду населенного пункту, раніше не враховані  в кадастровому обліку та  знаходяться у фактичному користуванні громадянина, до приватизованої по рішенню виконкому  від 05.12.1997 р. №1274  земельну ділянку розташовану за місцем проживання.
                       Загальна площа земельної ділянки складає 826 кв. м для будівництва і обслуговування жилого будинку,  господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).
 Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державного акту на право власності на земельну ділянку.
6.  Землевпорядному відділу міськвиконкому внести відповідні зміни в земельно-кадастрову документацію після реєстрації правовстановлюючих документів на земельну ділянку.
7.   Копію рішення направити до Рубіжанської ОДПІ для використання у роботі
8.	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
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення № 30/11  від   « 21 » листопада 2012 р.

1.1.	 Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, яка знаходиться у користуванні громадянки, розроблена на підставі рішення органу місцевого самоврядування та передати безоплатно в приватну власність 
Зьорнишкіній Раїсі Ігнатівні
 земельну ділянку за  адресою: м. Кремінна,  вул. Павлова, 63  площею:           
  685 кв. м для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських   будівель і    споруд (присадибна ділянка), 
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державного акту на право власності на земельну ділянку.
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 № 30/11 від   « 21 » листопада 2012 р.

Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, яка знаходиться у користуванні громадянки, розроблена на підставі рішення органу місцевого самоврядування та передати безоплатно в приватну власність 
Ярцевій Марії Михайлівні
земельну ділянку за адресою: м. Кремінна,  вул. Басейна, 24/1,  площею:
                                 413 кв. м для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель                             і споруд (присадибна ділянка), 
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державного акту  на право власності на земельну ділянку.

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 № 30/11  від   « 21 » листопада 2012 р.

1.3.	 Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки, які знаходяться у користуванні громадянки, розроблена на підставі рішення органу місцевого самоврядування та передати безоплатно в приватну власність 
Кайбелєвій Світлані Миколаївні
 земельні ділянки за адресою: м. Кремінна, вул. Красна, 55, площею:
1000 кв. м для будівництва і обслуговування жилого будинку,   господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
  148    кв.    м    для ведення особистого селянського господарства,
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державних актів на право власності на земельні ділянки.

                              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 № 30/11 від   « 21» листопада 2012 р.

                        1.4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, яка знаходиться у користуванні громадянки, розроблена на підставі рішення органу місцевого самоврядування та передати безоплатно в приватну власність 
Тихоненко Марії Євдокимівні
земельну ділянку за адресою: м. Кремінна, вул. Піонерська, 11,   площею:
614 кв. м для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і  споруд (присадибна ділянка), 
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державного акту на право власності на земельну ділянку.


          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 № 30/11 від   «21 » листопада 2012 р.

1.5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, яка знаходиться у користуванні громадянки, розроблена на підставі рішення органу місцевого самоврядування та передати безоплатно в приватну власність 
Севрюковій Любові Михайлівні
 земельну ділянку за адресою: м. Кремінна,   вул. Совєтська, 119а,  площею:
489 кв. м для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і      споруд (присадибна ділянка), 
           Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державного акту на право власності на земельну ділянку.

                                     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 № 30/11 від   « 21 » листопада 2012 р.

1.6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, яка знаходиться у користуванні громадянки, розроблена на підставі рішення органу місцевого самоврядування та передати безоплатно в приватну власність 
Пунтус Ліні Олександрівні
 земельну ділянку за адресою: м. Кремінна,   Комсомольська, 103е, площею:
863 кв. м для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських    будівель і споруд (присадибна ділянка),
           Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державного акту на право власності на земельну  ділянку.

                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 № 30/11 від   «21 » листопада 2012 р.

1.7. 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 
Погорєлову Валерію Івановичу
 земельні ділянки за адресою: м. Кремінна, пров. Гастелло, 10, площею:
1000 кв. м для будівництва і обслуговування жилого будинку,  господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
  635    кв.    м    для ведення особистого селянського господарства.
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державних актів на право власності на земельні  ділянки.
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 № 30/11 від   « 21 » листопада 2012 р.

1.8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, яка знаходиться у користуванні громадянина, розроблена на підставі рішення органу місцевого самоврядування та передати безоплатно в приватну власність 
Агашкову Миколі Андрійовичу
земельну ділянку за адресою: м. Кремінна, вул. Тельмана, 186,  площею:
656 кв. м для будівництва і обслуговування жилого будинку,  господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державного акту на право власності на земельну ділянку.
           
                                     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 № 30/11 від   «21 » листопада 2012 р.

2.1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки, які знаходяться у користуванні громадян, розроблена на підставі рішень органу місцевого самоврядування та передати безоплатно в спільну часткову власність 	
Завгородньому Володимиру Павловичу та 
Завгородньому Віктору Павловичу
 земельні ділянки за  адресою: м. Кремінна,  вул. Горького, 47, площею:
1000 кв. м для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),
 1762    кв.   м    для ведення особистого селянського господарства,
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласникам Державних актів на право власності на земельні ділянки.     
                                
                                      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 № 30/11 від   « 21 » листопада 2012 р.

2.2.	Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, яка знаходиться у користуванні громадян, розроблена на підставі рішень органу місцевого самоврядування та передати безоплатно в спільну часткову власність 
Доценку Сергію Дмитровичу  та  Доценко Юлії Миколаївні
земельну ділянку за адресою: м. Кремінна, вул. Куйбишева, 142, площею:
1000 кв. м для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласникам Державного акту на право власності на земельну ділянку.

                                      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 № 30/11 від   « 21 » листопада 2012 р.

3.1.	Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку громадянина, розроблену на підставі рішення органу місцевого самоврядування та передати у приватну власність 
Рубану Сергію Володимировичу
земельну ділянку за адресою: м. Кремінна,   пров. Совєтський, 27, площею:
507 кв. м для будівництва і обслуговування жилого будинку,  господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).
Використовувати  земельну ділянку з обмеженнями в зв’язку з наявністю охоронної зони газопроводу низького тиску  шириною 1 м у кожен бік від осі  газопроводу площею 0,0073 га та на якій забороняється розташовувати, будувати будь-які будівля і споруди.
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державного акту на право власності на земельну ділянку.

                        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 № 30/11  від   « 21 » листопада 2012 р.

5. 1.	 Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку, яка знаходиться у власності громадянина без оформлення правовстановлюючих документів та передати безоплатно в приватну власність  
Акімову Сергію Миколайовичу
додаткову площу в розмірі 226 кв. м до земельної ділянки за адресою: м. Кремінна,                                    пров. Дзержинського, 26, 
                             Загальний розмір земельної  ділянки складає
826 кв. м для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка).
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державного акту на право власності на земельну ділянку.
                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 № 30/11 від   « 21 » листопада 2012 р.

4.1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку, яка знаходиться у користуванні громадянки та передати у приватну власність 
Шепель Наталії Євгенівні, 
земельну ділянку за адресою: м. Кремінна,   пл. Кооперативна, 6,  
533 кв. м для будівництва і обслуговування жилого будинку,   господарських будівель і споруд(присадибна ділянка), 
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державного акту на право власності на земельну ділянку.


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 № 30/11 від   « 21 » листопада 2012 р.

4.2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку, яка знаходиться у користуванні громадянки та передати у приватну власність 
Кургузовій Людмилі Костянтинівні
земельну ділянку за адресою: м. Кремінна, пл. Кооперативна, 38/2, площею:
123 кв. м для будівництва і обслуговування жилого будинку,   господарських будівель і  споруд (присадибна ділянка), 
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державного акту на право власності на земельну ділянку.


Секретар     ради                                                                          Л. В. Колесніченко


