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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ № 31/19

 «12» грудня 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.  Воропай Людмилі Євгенівні, яка мешкає за  адресою: селище                     Ст. Краснянка,  вул. Ворошилова, 17 земельні ділянки за місцем проживання площею:           
  1500 кв. м для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських        будівель і споруд (присадибна ділянка);
    156 кв. м для ведення особистого селянського господарства, 
які використовуються згідно Договору дарування дочці житлового будинку від 04.09.2012 року, зареєстрованого у реєстрі за  №1201 та облікової документації, зменшивши по добровільній згоді площу земельної ділянки на 54 кв. м з послідуючим зарахуванням її до земель резервного фонду населеного пункту. 
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державних актів на право власності на земельні ділянки.
1.2. Лопаті Василю Івановичу, який мешкає за адресою: м. Кремінна,                    пров. Осипенка, 4, земельну ділянку за місцем проживання площею:
603 кв. м для будівництва і обслуговування жилого будинку,        господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
яка використовуються згідно Договору про надання у безстрокове користування земельною ділянкою, зареєстрованого 17.07.1976 р. за №1035 та облікової документації, (у т. ч. 3 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. Токарю Геннадію Вікторовичу, який мешкає за адресою: м. Кремінна,  вул. Дзержинського, 1, земельні ділянки за місцем проживання, площею:
1000 кв. м для будівництва і обслуговування жилого будинку,          господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
  211    кв.    м    для ведення особистого селянського господарства,
які використовуються згідно Рішення суду Кремінського району від 01.11.2010 р. справа №2-2273/2010 р. та облікової документації, зменшивши по добровільній згоді площу земельної ділянки на 37 кв. м з послідуючим зарахуванням її до земель резервного фонду населеного пункту. 
                 Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державних актів на право власності на земельні ділянки.
1.4. Кузьменко Любові Іванівні, яка мешкає за адресою: м. Кремінна,           пров. Пушкіна, 25,  земельні ділянки за адресою: селище Ч. Діброва, вул. Чкалова, 77 площею:
1500 кв. м для будівництва і обслуговування жилого будинку,        господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);
 5165    кв.    м    для ведення особистого селянського господарства,
яка використовується згідно рішення 23 сесії 5 скликання Кремінської міської ради №23/12 від 19.11.2008 р. та облікової документації, 
                 Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державних актів на право власності на земельні ділянки.
1.5. Швець Марії Іванівні, яка мешкає за адресою: м. Кремінна,                     вул. Совєтська (вул. Радянська), 136 земельну ділянку за адресою: м. Кремінна,             пров. Радищева, 60, площею:
 1000 кв. м для будівництва і обслуговування жилого будинку,    господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);
    204   кв.  м      для ведення особистого селянського господарства
яка використовується згідно Договорів дарування нерухомого майна, зареєстрованих 07.10.1971 р. за №1323 та 30.07.1983 р. за №2310 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 у кадастровому обліку).
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державних актів на право власності на земельні  ділянки.
1.6. Козелько Людмилі Олександрівні, яка мешкає за адресою: м. Кремінна, вул. Куйбишева, 64 земельну ділянку за місцем проживання, площею:
942 кв. м для будівництва і обслуговування жилого будинку,          господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  
яка використовується згідно Свідоцтва про право власності на жилий будинок від 08.04.1982 року, зареєстрованого в реєстрі за №792 та облікової документації, (у т. ч. 47 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.
1.7. Чабаненку Сергію Леонідовичу, який мешкає за адресою: м. Кремінна, вул. Октябрьська (вул. Жовтнева), 11/19 земельну ділянку за адресою: м. Кремінна, проспект Леніна район будинку, 16 площею:
24 кв. м для гаражного будівництва, 
  яка використовується згідно Договору купівлі-продажу від 28.07.1999 р., зареєстрованого в реєстрі за №128. 
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.	Романовій Валентині Василівні, яка мешкає за адресою:                               м. Кіровоград, Кіровоградська область, вул.. Героїв Сталінграду, буд. 14 корп. 1 кв. 52. Та Серебрянській Людмилі Василівні, яка мешкає за адресою: м. Кремінна,                      вул. Шевченка, 10/35, земельну ділянку за  адресою:  м. Кремінна,  вул. Калініна, 78, площею:
606 кв. м для будівництва і обслуговування жилого будинку,                господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Яка використовуеться згідно Свідоцтв про право на спадщину за законом від 12.03.2012 року, зареєстрованих в реєстрі за №273 та за №271, та  облікової документації    зменшивши по добровільній згоді площу земельну ділянку на 8 кв. м з послідуючим зарахуванням її до земель резервного фонду населеного пункту м. Кремінна.  
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласникам Державного акту 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 та  передати у приватну власність земельні ділянки наступним громадянам згідно поданих заяв: 
3.1. Сизоненку Андрію Петровичу, який мешкає за адресою: м. Кремінна,             вул. С. Лазо, 21, земельні ділянки за адресою: м. Кремінна, вул. Дзержинського, 22 площею:
1000 кв. м для будівництва і обслуговування жилого будинку,  господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);
  389  кв. м для ведення особистого селянського господарства.
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державних актів на право власності на земельні ділянки.
3.2. Ніжнік Валентині Федорівні, яка мешкає за адресою: м. Кремінна,             пров. Восточний, 11, земельну ділянку за місцем проживання, площею:
840 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.
3.3. Підопригорі Парасковії Сафронівні, яка мешкає за адресою: м. Кремінна,             пров. Інтернаціональний, 10/4, земельні ділянки за адресою: м. Кремінна,                     пров. Можайського, 21 площею:
1000 кв. м для будівництва і обслуговування жилого будинку,  господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);
  92  кв. м для ведення особистого селянського господарства.
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державних актів на право власності на земельні ділянки.

4.	 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: 
4.1. Позняку Володимиру Володимировичу, який мешкає за адресою:              м. Кремінна,   вул. Кутузова, 67 , земельну ділянку за місцем проживання, площею:
112 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 22.12.1999 р. №878 земельну ділянку розташовану за місцем проживання.
                       Загальна площа земельної ділянки складає 998 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.
4.2. Вашечко Олені Василівні, яка мешкає за адресою: м. Кремінна,                 вул. Миру, 29 , земельну ділянку за місцем проживання, площею:
15 кв. м за рахунок земель резервного фонду населенного пункту, раніше не враховані  в кадастровому обліку та  знаходяться у фактичному користуванні громадянки, до приватизованої по рішенню виконкому  від 06.12.1996 р. №916 земельну ділянку розташовану за місцем проживання.
                       Загальна площа земельної ділянки складає 615 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.
4.3. Гриценку Анатолію Михайловичу, який мешкає за адресою: м. Кремінна,                 вул. Мілова, 9 , земельну ділянку за місцем проживання, площею:
99 кв. м за рахунок земель резервного фонду населенного пункту, раніше не враховані  в кадастровому обліку та  знаходяться у фактичному користуванні громадянки, до приватизованої по рішенню виконкому  від 05.12.1997 р. №1225 земельну ділянку розташовану за місцем проживання.
                       Загальна площа земельної ділянки складає 699 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.
4.4. Мацегорі Тамарі Іванівні, яка мешкає за адресою: м. Кремінна,                 вул. 30 Января, 102, земельні ділянки за місцем проживання, площею:
364 кв. м за рахунок земель резервного фонду населенного пункту, раніше не враховані  в кадастровому обліку та  знаходяться у фактичному користуванні громадянки, до приватизованої по рішенню виконкому  від 19.12.1997 р. №1355 земельні ділянки розташовані за місцем проживання.
                       Загальна площа земельних ділянок складає 1274 кв. м (з них 1000 кв. м для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 274 кв. м. для ведення особистого селянського господарства).
 Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державних актів на право власності на земельні ділянки.
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
ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення № 31/19  від   «12 » грудня  2012 р.

1.1.	 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 
Воропай Людмилі Євгенівні
земельні ділянки за  адресою: селище Ст. Краснянка,  вул. Ворошилова, 17 площею:           
  1500   кв. м     для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських    будівель і споруд (присадибна ділянка);
    156    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
ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення № 31/19  від   « 12» грудня 2012 р.

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 
Лопаті Василю Івановичу
земельну ділянку за адресою: м. Кремінна,  пров. Осипенка, 4,  площею:
603 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
file_3.wmf


УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення № 31/19 від   « 12 » грудня 2012 р.

1.3.	 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 
Токарю Геннадію Вікторовичу
 земельні ділянки за адресою: м. Кремінна,  вул. Дзержинського, 1,  площею:
1000 кв. м для будівництва і обслуговування жилого будинку,  господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); 
                                   211 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
ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення № 31/19  від   « 12» грудня  2012 р.

                        1.4. 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 
Кузьменко Любові Іванівні
  земельні ділянки за адресою: селище Ч. Діброва, вул. Чкалова, 77 площею:
1500 кв. м  для будівництва і обслуговування жилого будинку,   господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);
                                 5165 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
ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення № 31/19 від   «12 » грудня  2012 р.

1.5. 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 
Швець Марії Іванівні
 земельні ділянки за адресою: м. Кремінна, пров. Радищева, 60, площею:
 1000 кв. м для будівництва і обслуговування жилого будинку,    господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);
    204 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
ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення № 31/19 від   «12 » грудня  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 
Козелько Людмилі Олександрівні
земельну ділянку за адресою: м. Кремінна, вул. Куйбишева, 64, площею:
942 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
ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення № 31/19 від   «12 » грудня  2012 р.

1.7. 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
Чабаненку Сергію Леонідовичу
земельну ділянку за адресою: м. Кремінна, проспект Леніна район будинку № 16 площею:
24 кв. м для гаражного будівництва. 
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
ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення № 31/19 від   «12 »  грудня  2012 р.

п. 2.1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, яка знаходиться у користуванні громадян, розробленої на підставі рішення органу місцевого самоврядування та передати безоплатно в спільну часткову власність  
	Романовій Валентині Василівні та Серебрянській Людмилі Василівні
 земельну ділянку за  адресою:  м. Кремінна,  вул. Калініна, 78, площею:
606 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
ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення № 31/19 від   «12 » грудня  2012 р.
п. 3.2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку,  розробленої на підставі рішення органу місцевого самоврядування та  передати у приватну власність 

Ніжнік Валентині Федорівні

 земельну ділянку за адресою: м. Кремінна, пров. Восточний, 11,  площею:

840 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
ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення № 31/19  від   «12 » грудня  2012 р.

.	п. 3.1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки,  розробленої  на підставі рішення органу місцевого самоврядування та  передати у приватну власність 

Сизоненку Андрію Петровичу

 земельні ділянки за адресою: м. Кремінна, вул. Дзержинського, 22 площею:

1000 кв. м для будівництва і обслуговування жилого будинку,  господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);
  389  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
ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення № 31/19 від   «12 » грудня 2012 р.

3.3.	Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки, розробленої на підставі рішення органу місцевого самоврядування та передати у приватну власність 

Підопригорі Парасковії Сафронівні

 земельні ділянки за адресою: м. Кремінна, пров. Можайського, 21 площею:

                      1000 кв. м для будівництва і обслуговування жилого будинку,  господарських будівель і споруд     (присадибна ділянка);
    92  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
ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення № 31/19  від   « 12 » грудня  2012 р.

            п. 4. 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку, яка знаходиться у власності громадянина  без оформлення правовстановлюючого документу та передати безоплатно в приватну власність  
Позняку Володимиру Володимировичу
додаткову площу -  112 кв. м до земельної ділянки,  розташованої за адресою: м. Кремінна, вул. Кутузова, буд. 67.
                 Загальна площа земельної ділянки складає 998 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
file_13.wmf


УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення № 31/19 від   «12 » грудня 2012 р.

              п. 4.2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку, яка знаходиться у власності громадянки  без оформлення правовстановлюючого документу та передати безоплатно в приватну власність  
Вашечко Олені Василівні
додаткову площу  - 15 кв. м до земельної ділянки, яка розташована за адресою: м. Кремінна,   вул. Миру, 29.
                 Загальна площа земельної ділянки складає 615 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





file_14.wmf


УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення № 31/19 від   « 12 » грудня 2012 р.

п. 4.3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку, яка знаходиться у власності громадянина  без оформлення правовстановлюючого документу та передати безоплатно в приватну власність 
Гриценку Анатолію Михайловичу
додаткову площу  - 99 кв. м до земельної ділянки, яка розташована за адресою: м. Кремінна,   вул. Мілова, 9.
                       Загальна площа земельної ділянки складає 699 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
ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення № 31/19 від   « 12 » грудня 2012 р.

п. 4.4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки, які знаходяться у власності громадянки  без оформлення правовстановлюючого документу та передати безоплатно в приватну власність 
Мацегорі Тамарі Іванівні
додаткову площу  - 364 кв. м до земельної ділянки, яка розташована за адресою: м. Кремінна,                      вул. 30 Января, 102. 
                       Загальна площа земельних ділянок складає 1274 кв. м (з них 1000 кв. м для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 274 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

























