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

РІШЕННЯ № 36/28
 «19» червня 2013 р.
м. Кремінна

 Про надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості), які знаходяться у користуванні громадян

Розглянувши заяви громадян про надання дозволу міської ради на складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості), які знаходяться у користуванні громадян, керуючись ст.ст. 12, 83, 122 Земельного кодексу України, Законом України «Про державний земельний кадастр» (із змінами та доповненнями), 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 дозвіл на підготовку технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) комунальної власності територіальної громади із земель житлової та громадської забудови, які знаходяться у користуванні громадян, наступним громадянам :  
                 1.1. Молчановій Тетяні Юріївні, яка мешкає за адресою: м. Кремінна,                   вул. Шевченко, будинок №24, кв.16, на земельну ділянку за адресою: м. Кремінна, пров. Ольховий, 8, площею відповідно до технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок:
0,0756 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських   будівель і споруд,
яка використовується згідно Договору довічного утримання від 12.04.2005 року, зареєстрованого в реєстрі за  № 596.
                  1.2. Коротенку Дмитру Анатолійовичу, який мешкає за адресою: м. Кремінна, пров. Гастелло, 82 на земельну ділянку за місцем проживання, площею відповідно до технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок:
0,0596 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських   будівель і споруд,
яка використовується згідно Договору купівлі-продажу житлового будинку від 13.05.2009 року, зареєстрованого в реєстрі за № 807.
1.3. Назарьку Геннадію Анатолійовичу, який мешкає за адресою: м. Кремінна,             вул. Артема, 91, на земельну ділянку за місцем проживання, площею відповідно до технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок:
0,0988 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, 
яка використовується згідно Договору дарування житлового будинку від 22.10.2004 року, зареєстрованого в реєстрі за № 1916.
                1.4. Хмельницькій Тетяні Миколаївні, яка мешкає за адресою: м. Кремінна,                   вул. Школьна (вул. Шкільна), 24, на земельну ділянку за адресою: м. Кремінна,              вул. Парижської Комуни, 18, площею відповідно до технічного паспорту на житловий будинок індивідуального житлового фонду:
0,0586 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських   будівель і споруд,
яка використовується згідно Договору про надання в безстрокове користування земельної ділянки для будівництва індивідуального жилого будинку на право особистої власності, посвідченого Сєвєродонецькою державною нотаріальною конторою 08.08.1975 року, зареєстрованого в реєстрі за  № 4273.
                 1.5. Пархоменко Галині Сергіївні, яка мешкає за адресою: м. Кремінна,                   вул. Красна, 187, на земельну ділянку за місцем проживання, площею відповідно до технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок:
0,0789 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських   будівель і споруд,
яка використовується згідно Свідоцтва про право на спадщину за законом від 13.04.2007 року, зареєстрованого в реєстрі  за № 1268.
1.6. Любому Віктору Олександровичу, який мешкає за адресою: Російська Федерація, Тюменська область, Ханті-Мансійський автономний округ-Югра, м. Сургут, вул. 30 лет Победи, будинок №45, кв.82, на земельну ділянку за адресою: м. Кремінна, вул. Куйбишева будинок № 76, площею відповідно до технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок:
0,0910 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, 
яка використовується згідно рішення суду Кремінського району від 05.05.2009 року справа № 2-481/09р..
1.7. Сєдашу Анатолію Миколайовичу, який мешкає за адресою: м. Кремінна,             пл. Кооперативна, 19, на земельну ділянку за адресою: м. Кремінна, пл. Кооперативна, 18, площею відповідно до технічного паспорту на житловий будинок (домоволодіння):
0,1079 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд та для ведення особистого селянського господарства, 
яка використовується згідно Договору купівлі-продажу від 27.09.1983 року, зареєстрованого в реєстрі за № 2388.
               1.8. Кобі Анастасії Олександрівні, яка мешкає за адресою: м. Кремінна,                   вул. Леніна, 42, на земельну ділянку за місцем проживання, площею відповідно до технічного паспорту на житловий будинок:
0,0754 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських   будівель і споруд,
яка використовується згідно Свідоцтва про право на спадщину за законом від 23.05.2013 року, зареєстрованого в реєстрі за № 1978.
               1.9. Молчановій Галині Яковлівні, яка мешкає за адресою: м. Кремінна,                   пров. Польовий, 26, на земельну ділянку за місцем проживання, площею відповідно до технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок:
0,1179 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства,
яка використовується згідно Свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 02.10.2012 року, зареєстрованого в реєстрі за № 1129.
1.10. Севрюку Сергію Володимировичу, який мешкає за адресою: м. Кремінна,             вул. Школьна, 33, на земельну ділянку за місцем проживання, площею відповідно до технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок:
0,0600 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, 
яка використовується згідно Договору купівлі-продажу від 06.04.2006 року, зареєстрованого в реєстрі  за № 1585.
               1.11. Федоровій Тетяні Яківні, яка мешкає за адресою: селище Стара Краснянка, вул. Пролетарська, 79, на земельну ділянку за місцем проживання, площею відповідно до технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок:
0,2014 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства,
яка використовується згідно рішення суду Кремінського району від 08.08.2011 року справа № 2-638/11.
1.12. Когуту Володимиру Олександровичу, який мешкає за адресою:                         м. Кремінна, вул. Спортивна, 48, на земельну ділянку за адресою: м. Кремінна,               1вул. Павлова, 45, площею відповідно до технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок:
0,0619 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, 
яка використовується згідно Свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 01.10.2004 року серії САА № 408152.
1.13. Когут Катерині Федорівні, яка мешкає за адресою: м. Кремінна,                       вул. Спортивна, 48, на земельну ділянку за місцем проживання, площею відповідно до технічного паспорту на  житловий будинок індивідуального житлового фонду:
0,0630 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, 
яка використовується згідно Договору про надання у безстрокове користування земельною ділянкою для будівництва індивідуального житлового будинку на праві особистої власності посвідченого Кремінською державною нотаріальною конторою 13.05.1971 року, зареєстрованого в  реєстрі за  № 724.
1.14. Галайко Валентині Іванівні, яка мешкає за адресою: селище Житлівка,      вул. Кінцева, 21, на земельну ділянку за адресою: селище Житлівка, вул. Кінцева, 33, площею відповідно до технічного паспорту на  житловий будинок індивідуального житлового фонду:
0,1194 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, 
яка використовується згідно Свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 12.02.2008 року, зареєстрованого в реєстрі за  № 289.
1.15. Коломійцевій Ганні Дмитрівні, яка мешкає за адресою: м. Кремінна,           пров. Леніна, 7, на земельну ділянку за адресою: м. Кремінна, пр.-кт Леніна, 11, площею відповідно до технічного паспорту на  гараж індивідуального житлового фонду:
0,0034 га для будівництва та обслуговування індивідуального гаражу, 
яка використовується згідно рішення суду Кремінського району від 11.04.1995 року .
               1.16. Черкашиній Тетяні Павлівні, яка мешкає за адресою: м. Луганськ,             кв. Ватутіна, будинок №10, кв. 12, на земельну ділянку за адресою: м. Кремінна,                                     вул. Пєрвомайська, 92, площею відповідно до технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок:
0,0826 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд,
яка використовується згідно Свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 30.11.2007 року, зареєстрованого в реєстрі за № 4919.
               1.17. Хохлач Марії Іванівні, яка мешкає за адресою: м. Кремінна,                            вул. Калініна, 80, на земельну ділянку за місцем проживання, площею відповідно до технічного паспорту на житловий будинок індивідуального житлового фонду:
0,0600 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд,
яка використовується згідно Свідоцтва про право власності від 25.02.1993 року зареєстрованого в реєстрі № 789 та Свідоцтва про право на спадщину за законом від 25.02.1993 року, зареєстрованого в реєстрі за № 791.
               1.18. Загорській Ганні Іванівні, яка мешкає за адресою: м. Кремінна,                            вул. Вишнева, 45, на земельну ділянку за місцем проживання, площею відповідно до справи № 4761 на домоволодіння:
0,0600 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд,
яка використовується згідно договору про надання в безстрокове користування земельної ділянки для будівництва індивідуального жилого будинку на праві особистої власності, посвідченого Рубіжанською державною нотаріальною конторою  29.06.1956 року реєстр  № 2400.
               1.19. Корольовій Ользі Анатоліївні, яка мешкає за адресою: м. Кремінна,                            вул. Дзержинського, 15, на земельну ділянку за адресою: м. Кремінна, вул. Донецька, 181, площею відповідно до технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок на ½ частину житлового будинку:
0,1185 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд,
яка використовується згідно Свідоцтва про на спадщину за заповітом з заповідальним відказом від 21.01.2008 року, зареєстрованого в реєстрі за № 133.
1.20. Демяненку Володимиру Андрійовичу, який мешкає за адресою:                         м. Рубіжне, вул. Леніна будинок №45в, кв. 88, на земельну ділянку за адресою:                  м. Кремінна, пров. Ушакова, 9, площею відповідно до технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок:
0,0618 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, 
яка використовується згідно Свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 21.09.2012 року, зареєстрованого в реєстрі за № 1049.
1.21. Шляхтичу Олександру Миколайовичу, який мешкає за адресою:                         м. Кремінна, вул. Дачна, 15, на земельну ділянку за адресою: м. Кремінна, вул. Дачна, 16, площею відповідно до технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок:
0,0600 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, 
яка використовується згідно Договору купівлі-продажу жилого будинку від 28.09.2007 року зареєстрованого в реєстрі  за № 4026.
               1.22. Івановській Олені Анатоліївні, яка мешкає за адресою: м. Рубіжне,        вул. Пушкіна, будинок №6, кв. 43, на земельну ділянку за адресою: м. Кремінна,                      пров. Тельмана, 19, площею відповідно до технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок:
0,0603 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства,
яка використовується згідно Договору дарування від 11.05.1988 року зареєстрованого в реєстрі за № 1387 та Свідоцтва про право на спадщину за законом від 25.04.2012 року зареєстрованого в реєстрі за №662.
               1.23. Громозді Володимиру Михайловичу, який мешкає за адресою:                      м. Кремінна, пров. Достоєвського, 9, на земельну ділянку за адресою: м. Кремінна,       пров. Достоєвського, буд. 6, кв. 1, площею відповідно до технічного паспорту на  житловий будинок індивідуального житлового фонду ( 47/100 частки житлового будинку з відповідною часткою господарських та побутових споруд та будівель):
0,0863 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд,
яка використовується згідно договору купівлі-продажу від 28.11.2000 року, зареєстрованого в реєстрі за № 2-1765.
               1.24. Туренку Леоніду Яковичу та Туренко Клавдії Олександрівні, які мешкають за адресою: селище Стара Краснянка, вул. Леніна, 35 , на земельну ділянку за місцем проживання , площею відповідно до технічного паспорту на житловий будинок індивідуального житлового фонду:
0,0946 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд,
яка використовується згідно договору про надання в безстрокове користування земельної ділянки для будівництва жилого будинку на праві особистої власності посвідченого Кремінською державною нотаріальною конторою  24.07.1984 року, зареєстрованого в реєстрі за № 2168.
               1.25. Тарасовій Раїсі Петрівні, яка мешкає за адресою: м. Кремінна,                       вул. Пролетарська, 62, на земельну ділянку за місцем проживання, площею відповідно до технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок:
0,0608 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд,
яка використовується згідно Свідоцтва про право на спадщину за законом від 07.12.2004 року, зареєстровано в реєстрі за  № 3408.
               1.26. Сириці Олексію Івановичу, який мешкає за адресою: селище Житлівка, вул. Підлісна, 40, на земельну ділянку за адресою: селище Житлівка, вул. Підлісна,40а,, площею відповідно до технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок:
0,1084 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд,
яка використовується згідно Договору дарування житлового будинку (садиби) від 23.12.2004 року, зареєстрованого в реєстрі за № 3417.
               1.27. Селезньовій Ніні Дмитрівні, яка мешкає за адресою: м. Кремінна,                 пров. Леніна, 3,  та Скачковій Ганні Дмитрівні, яка мешкає за адресою: м. Кремінна, вул. Леніна, 114, на земельну ділянку за адресою: м. Кремінна, вул. Леніна, 114, площею відповідно до технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок:
0,0843 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд,
яка використовується згідно Свідоцтв про право на спадщину за законом  від 29.12.2011 року зареєстровано в реєстрі за №№ 1452, 1454.
               1.28. Бессмертному Миколі Івановичу, який мешкає за адресою: м. Рубіжне,                            пр. Московський, будинок № 23, кв. 17, на земельну ділянку за адресою: м. Кремінна,    вул. Октябрьська, 114, площею відповідно до схематичного плану від 26.12.1981 року:
0,0777 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд,
яка використовується згідно Свідоцтва про право на спадщину за законом від 25.03.2013 року, зареєстрованого в реєстрі  за № 375.
1.29. Толкачовій Раїсі Василівні, яка мешкає за адресою: м. Кремінна,             пров. Польовий, будинок №6, кв. 1, на земельну ділянку за адресою: м. Кремінна,          вул. Інтернаціональна, 132, площею відповідно до технічного паспорту на житловий будинок (домоволодіння):
0,0605 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, 
яка використовується згідно Свідоцтва про право на спадщину за законом від 20.02.2013 року, зареєстрованого в реєстрі  за № 1611.
1.30. Козленко Раїсі Павлівні, яка мешкає за адресою: м. Кремінна,                          вул. Донецька, 81, на земельну ділянку за адресою: м. Кремінна, вул. Донецька, 13, площею відповідно до технічного паспорту на житловий будинок (домоволодіння):
0,0610 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, 
яка використовується згідно Договору купівлі-продажу від 25.04.1978 року зареєстрованого за реєстром № 577.
               1.31. Мар’ясову Станіславу Володимировичу, який мешкає за адресою:                   м. Кремінна, вул. Пархоменко, 6, на земельну ділянку за місцем проживання, площею відповідно до технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок:
0,1219 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства,
яка використовується згідно Свідоцтва про право на спадщину за законом від 10.12.2012 року, зареєстрованого в реєстрі за № 1526.
               1.32. Бережному Сергію Вікторовичу, який мешкає за адресою:                                селище Житлівка, вул. Підлісна, 1, на земельну ділянку за місцем проживання, площею відповідно до технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок:
0,2078 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства,
яка використовується згідно Договору купівлі-продажу житлового будинку від 14.09.2009 року, зареєстрованого в реєстрі за  № 987.
               1.33. Канзюбі Людмилі Михайлівні, яка мешкає за адресою: м. Кремінна,               вул. Урицького, 19, на земельну ділянку за місцем проживання, площею відповідно до технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок:
0,0585 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд,
яка використовується згідно Свідоцтва про право на спадщину за законом від 30.01.2010 року, зареєстрованого в реєстрі за № 198.
               1.34. Смазі Валентині Пилипівні, яка мешкає за адресою: м. Кремінна,                     вул. І.Франка, будинок №8, кв. 1, на земельну ділянку за місцем проживання, площею відповідно до технічного паспорту на  житловий будинок індивідуального житлового фонду:
2/5 частки із загальної площі 0,1330 га земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд,
яка використовується згідно Договору купівлі-продажу від 23.07.2002 року, зареєстрованого в реєстрі за № 569.
               1.35. Чуркіній Людмилі Михайлівні, яка мешкає за адресою: м. Кремінна,                 вул. Набережна, 57  та Кременчуцькому Володимиру Михайловичу, який мешкає за адресою: Російська Федерація, м. Краснодар, проїзд ім. Рєпіна будинок №32, кв.5,  на земельну ділянку за адресою: м. Кремінна, пров. Заливний, 7, площею відповідно до технічного паспорту на житловий будинок (домоволодіння):
0,0955 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд,
яка використовується згідно Свідоцтв про право на спадщину за законом  від 03.10.1985 року, зареєстрованого в реєстрі за № 2800, від 24.04.2003 року, зареєстрованого в реєстрі   за  № 183 та від 10.09.1998 року, зареєстрованого в реєстрі за № 3280.
               1.36. Щокиній Лідії Степанівні та Щокину Віктору Миколайовичу, які мешкають за адресою: м. Кремінна, вул. Ломоносова, 23, та Коваленко Тетяні Миколаївні, яка мешкає за адресою: м. Кремінна, вул. Октябрьська, 71, на земельну ділянку за адресою: м. Кремінна, вул. Ломоносова, 23, площею відповідно до технічного паспорту на житловий будинок індивідуального житлового фонду:
0,0429 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд,
яка використовується згідно Свідоцтв від 06.06.1990 року про право власності, зареєстрованого в реєстрі за № 1518 та про право на спадщину за законом,  зареєстрованого в реєстрі за № 1520.
1.37. Герасименку Віктору Васильовичу, який мешкає за адресою: Російська Федерація, Ханти-Мансійський автономний округ-Юрга, Тюменська область, м. Сургут,             вул. Генерала Іванова, будинок №3, кв. 63, на земельну ділянку за адресою: м. Кремінна,            вул. Піонерська, 35, площею відповідно до технічного паспорту на житловий будинок (домоволодіння):
0,0615 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, 
яка використовується згідно Договору дарування від 05.05.1997 року, зареєстрованого в реєстрі за  № 1379.
               1.38. Кравченку Олексію Вікторовичу, який мешкає за адресою: м. Кремінна,               вул. Шевченко, 124, на земельну ділянку за адресою: м. Кремінна, вул. Спортивна, 21, площею відповідно до технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок:
0,0618 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд,
яка використовується згідно Рішення Кремінського суду від 13.12.2010 року               справа № 2-2383-10р.
               1.39. Суржиковій Олені Іванівні, яка мешкає за адресою: м. Луганськ,               вул. Оборонна, будинок № 120, кв. 38, на земельну ділянку за адресою: м. Кремінна,                          вул. Парижської Комуни, 48, площею відповідно до технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок:
0,0796 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд,
яка використовується згідно Договору купівлі-продажу житлового будинку від 19.07.2012 року, зареєстрованого в реєстрі за № 663.
               1.40. Герасименко Аллі Володимирівні, яка мешкає за адресою: м. Кремінна,               пров. Совєтський (пров. Радянський), 28, на земельну ділянку за адресою: м. Кремінна,                          вул. Красна, 271, площею відповідно до технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок:
0,0600 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд,
яка використовується згідно Договору купівлі-продажу житлового будинку з будівлями від 27.11.2007 року, зареєстрованого в реєстрі за № 1819.
               1.41. Калмикову Володимиру Валентиновичу, який мешкає за адресою:                   м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренко, будинок№17, кв. 16, на земельну ділянку за адресою:                        м. Кремінна, вул. Пархоменко, 5, площею відповідно до технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок:
0,0604 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд,
яка використовується згідно Свідоцтва про право на спадщину за законом від 14.05.2013 року, зареєстрованого в реєстрі за № 1924.
               1.42. Масленнику Степану Федоровичу, який мешкає за адресою:                          м. Кремінна, вул. Гоголя, 79, на земельну ділянку за місцем проживання, площею відповідно до технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок:
0,2520 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства,
яка використовується згідно Свідоцтва про право на спадщину за законом від 22.03.2011 року, зареєстрованого в реєстрі за № 1489.
               1.43. Ластовецькій Євгенії Олексіївні, яка мешкає за адресою: м. Кремінна,               пров. Пєрвомайський, 17, на земельну ділянку за адресою: м. Кремінна,                                      вул. Пєрвомайська, 15, площею відповідно до технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок:
0,0608 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд,
яка використовується згідно Свідоцтва про право на спадщину за законом від 27.09.2012 року, зареєстрованого в реєстрі за № 1362.
2. Встановити термін дії дозволу – 10 місяців з дня прийняття рішення. 
3. У разі, якщо на земельні ділянки в 10 місячний строк не зареєстровано право приватної власності, але проведена державна реєстрація земельної ділянки та внесені відомості до Державного земельного кадастру, зобов’язати виконавчий комітет міської ради зареєструвати право комунальної власності на вищевказані земельні ділянки. 
4. Документацію виконану за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, надати  на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку. Площі земельних ділянок, вказаних у п. 1 даного рішення, по результатах виконання землевпорядних робіт уточнюються.
5.	Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань землекористування, архітектури, благоустрою, будівництва та екології. 



Міський голова 					В.І. ГРИЦЕНКО
























               
Н А Д А Т И:

1
Міській раді
- 2 прим.
2
Землевпорядному відділу
- 1 прим.
3
Рубіжанській ОДПІ
-    прим.
4
Прокуратурі
- 1 прим.
5
Землекористувачу
- 1 прим.
6
Відділу Держкомзему у


Кремінському районі
-    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 ШОСТА СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення № 36/ 28    від   “19” червня 2013 р.

п. 1.1.  Надати дозвіл на підготовку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться у користуванні громадянки Молчанової Тетяни Юріївни, яка мешкає за адресою: м. Кремінна,  вул. Шевченко, будинок №24, кв.16 на земельну ділянку за адресою: м. Кремінна,  пров. Ольховий, 8, площею:
0, 0756 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд,
яка використовується згідно Договору довічного утримання від  12.04.2005 р.,      зареєстрованого в реєстрі. за  №596. 
            Документацію виконану за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, надати  на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку. Площа земельної ділянки, вказаної у п. 1 даного рішення, по результатах виконання землевпорядних робіт уточнюється.
  

Міський голова 					В.І. ГРИЦЕНКО
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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення № 36/ 28    від   “19” червня 2013 р.
                 п. 1.2.  Надати дозвіл на підготовку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться у користуванні громадянина Коротенка Дмитра Анатолійовича, який мешкає за адресою: м. Кремінна, пров. Гастелло, 82 на земельну ділянку за місцем проживання, площею відповідно до технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок:
0,0596 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських   будівель і споруд,
яка використовується згідно Договору купівлі-продажу житлового будинку від 13.05.2009 року зареєстрованого в реєстрі № 307.
Документацію виконану за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, надати  на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку. Площа земельної ділянки, вказаної у п. 1 даного рішення, по результатах виконання землевпорядних робіт уточнюється.

Міський голова 					В.І. ГРИЦЕНКО
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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення № 36/ 28    від   “19” червня 2013 р.

п. 1.3.  Надати дозвіл на підготовку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться у користуванні громадянина Назарька Геннадія Анатолійовича, який мешкає за адресою: м. Кремінна, вул. Артема, 91, на земельну ділянку за місцем проживання, площею відповідно до технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок:
0,0988 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, 
яка використовується згідно Договору дарування житлового будинку від 22.10.2004 року, зареєстрованого в реєстрі  за № 1916.
Документацію виконану за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, надати  на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку. Площа земельної ділянки, вказаної у п. 1 даного рішення, по результатах виконання землевпорядних робіт уточнюється.

Міський голова 					В.І. ГРИЦЕНКО
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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення № 36/ 28    від   “19” червня 2013 р.

                 п. 1.4.  Надати дозвіл на підготовку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться у користуванні громадянки Хмельницької Тетяни Миколаївни, яка мешкає за адресою: м. Кремінна,  вул. Шкільна, 24, на земельну ділянку за адресою: м. Кремінна,  вул. Парижської Комуни, 18, площею відповідно до технічного паспорту на житловий будинок індивідуального житлового фонду:
0,0586 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських   будівель і споруд,
яка використовується згідно Договору про надання в безстрокове користування земельної ділянки для будівництва індивідуального жилого будинку на право особистої власності від 21.06.1974 року, зареєстрованого в реєстрі за № 4273.
            Документацію виконану за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, надати  на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку. Площа земельної ділянки, вказаної у п. 1 даного рішення, по результатах виконання землевпорядних робіт уточнюється.
Міський голова 					В.І. ГРИЦЕНКО
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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення № 36/ 28    від   “19” червня 2013 р.

                 п. 1.5.  Надати дозвіл на підготовку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться у користуванні громадянки Пархоменко Галини Сергіївни, яка мешкає за адресою: м. Кремінна, вул. Красна, 187, на земельну ділянку за місцем проживання, площею відповідно до технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок:
0,0789 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських   будівель і споруд,
яка використовується згідно Свідоцтва про право на спадщину за законом від 13.04.2007 року, зареєстрованого в реєстрі  за № 1268. 
           Документацію виконану за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, надати  на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку. Площа земельної ділянки, вказаної у п. 1 даного рішення, по результатах виконання землевпорядних робіт уточнюється.
Міський голова 					В.І. ГРИЦЕНКО
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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення № 36/ 28    від   “19” червня 2013 р.

                 п. 1.6.  Надати дозвіл на підготовку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться у користуванні громадянина  Любого Віктора Олександровича, який мешкає за адресою: Російська Федерація, Тюменська область, Ханті-Мансійський автономний округ-Югра, м. Сургут, вул. 30 лет Побєди, будинок №45,кв.82, на земельну ділянку за адресою: м. Кремінна, вул. Куйбишева, 76, площею відповідно до технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок:
0,0910 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, 
яка використовується згідно рішення суду Кремінського району від 05.05.2009 року справа № 2-481/09р..
           Документацію виконану за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, надати  на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку. Площа земельної ділянки, вказаної у п. 1 даного рішення, по результатах виконання землевпорядних робіт уточнюється.
Міський голова 					В.І. ГРИЦЕНКО
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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення № 36/ 28    від   “19” червня 2013 р.
            п. 1.7.  Надати дозвіл на підготовку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться у користуванні громадянина  Сєдаша Анатолія Миколайовича, який мешкає за адресою: м. Кремінна, пл. Кооперативна, 19, на земельну ділянку за адресою: м. Кремінна, пл. Кооперативна, 18, площею відповідно до технічного паспорту на житловий будинок (домоволодіння):
0,1079 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд та для ведення особистого селянського господарства, 
яка використовується згідно Договору купівлі-продажу від 27.09.1983 року, зареєстрованого в реєстрі         за  № 2388.
                             Документацію виконану за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, надати  на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку. Площа земельної ділянки, вказаної у п. 1 даного рішення, по результатах виконання землевпорядних робіт уточнюється.
Міський голова 					В.І. ГРИЦЕНКО
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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення № 36/ 28    від   “19” червня 2013 р.
            п. 1.8.  Надати дозвіл на підготовку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться у користуванні громадянки Коби Анастасії Олександрівни, яка мешкає за адресою: м. Кремінна, вул. Леніна, 42, на земельну ділянку за місцем проживання, площею відповідно до технічного паспорту на житловий будинок:
0,0754 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських   будівель і споруд,
яка використовується згідно Свідоцтва про право на спадщину за законом від 23.05.2013 року, зареєстрованого в реєстрі за № 1978.
                             Документацію виконану за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, надати  на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку. Площа земельної ділянки, вказаної у п. 1 даного рішення, по результатах виконання землевпорядних робіт уточнюється.
Міський голова 					В.І. ГРИЦЕНКО
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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення № 36/ 28    від   “19” червня 2013 р.

                 п. 1.9.  Надати дозвіл на підготовку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться у користуванні громадянки Молчанової Галини Яковлівни, яка мешкає за адресою: м. Кремінна, пров. Польовий, 26, на земельну ділянку за місцем проживання, площею відповідно до технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок:
0,1179 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства,
яка використовується згідно Свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 02.10.2012 року, зареєстрованого в реєстрі за № 1129.
            Документацію виконану за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, надати  на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку. Площа земельної ділянки, вказаної у п. 1 даного рішення, по результатах виконання землевпорядних робіт уточнюється.

Міський голова 					В.І. ГРИЦЕНКО
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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення № 36/ 28    від   “19” червня 2013 р.

                 п. 1.10.  Надати дозвіл на підготовку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться у користуванні громадянина Севрюка Сергія Володимировича, який мешкає за адресою: м. Кремінна, вул. Школьна, 33, на земельну ділянку за місцем проживання, площею відповідно до технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок:
0,0600 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, 
яка використовується згідно Договору купівлі-продажу житлового будинку від 06.10.2006 року, зареєстрованого в реєстрі  № 1585.
             Документацію виконану за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, надати  на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку. Площа земельної ділянки, вказаної у п. 1 даного рішення, по результатах виконання землевпорядних робіт уточнюється.
Міський голова 					В.І. ГРИЦЕНКО
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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення № 36/ 28    від   “19” червня 2013 р.

                 п. 1.11.  Надати дозвіл на підготовку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться у користуванні громадянки Федорової Тетяни Яківніи яка мешкає за адресою: селище Стара Краснянка, вул. Пролетарська, 79, на земельну ділянку за місцем проживання, площею відповідно до технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок:
0,2014 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства,
яка використовується згідно рішення суду Кремінського району від 08.08.2011 року справа № 2-638/11.
            Документацію виконану за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, надати  на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку. Площа земельної ділянки, вказаної у п. 1 даного рішення, по результатах виконання землевпорядних робіт уточнюється.

Міський голова 					В.І. ГРИЦЕНКО
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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення № 36/ 28    від   “19” червня 2013 р.
              п. 1.12.  Надати дозвіл на підготовку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться у користуванні громадянина Когута Володимира Олександровича, який мешкає за адресою:м. Кремінна, вул. Спортивна, 48, на земельну ділянку за адресою: м. Кремінна,   вул. Павлова, 45, площею відповідно до технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок:
0,0619 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, 
яка використовується згідно Свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 01.10.2004 року серії САА № 408152.
             Документацію виконану за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, надати  на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку. Площа земельної ділянки, вказаної у п. 1 даного рішення, по результатах виконання землевпорядних робіт уточнюється.
Міський голова 					В.І. ГРИЦЕНКО
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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення № 36/ 28    від   “19” червня 2013 р.
              п. 1.13.  Надати дозвіл на підготовку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться у користуванні громадянки Когут Катерини Федорівни, яка мешкає за адресою: м. Кремінна, вул. Спортивна, 48, на земельну ділянку за місцем проживання, площею відповідно до технічного паспорту на  житловий будинок індивідуального житлового фонду:
0,0630 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, 
яка використовується згідно Договору про надання у безстрокове користування земельною ділянкою для будівництва індивідуального житлового будинку на праві особистої власності посвідченого Кремінською державною нотаріальною конторою 13.05.1971 року, зареєстрованого в  реєстрі за  № 724.
        Документацію виконану за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, надати  на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку. Площа земельної ділянки, вказаної у п. 1 даного рішення, по результатах виконання землевпорядних робіт уточнюється.

Міський голова 					В.І. ГРИЦЕНКО
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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення № 36/ 28    від   “19” червня 2013 р.
  п. 1.14.  Надати дозвіл на підготовку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться у користуванні громадянки Галайко Валентини Іванівни, яка мешкає за адресою: селище Житлівка,   вул. Кінцева, 21, на земельну ділянку за адресою: селище Житлівка, вул. Кінцева, 33, площею відповідно до технічного паспорту на  житловий будинок індивідуального житлового фонду:
0,1194 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, 
яка використовується згідно Свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 12.02.2008 року, зареєстрованого в реєстрі за  № 289.
             Документацію виконану за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, надати  на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку. Площа земельної ділянки, вказаної у п. 1 даного рішення, по результатах виконання землевпорядних робіт уточнюється.
Міський голова 					В.І. ГРИЦЕНКО
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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення № 36/ 28    від   “19” червня 2013 р.
              п. 1.15.  Надати дозвіл на підготовку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться у користуванні громадянки Коломійцевої Ганни Дмитрівни, яка мешкає за адресою: м. Кремінна,  пров. Леніна, 7, на земельну ділянку за адресою:  м. Кремінна, проспект Леніна, 11, площею відповідно до технічного паспорту на  гараж індивідуального житлового фонду:
0,0034 га для будівництва та обслуговування індивідуального гаражу, 
яка використовується згідно рішення суду Кремінського району від 11.04.1995 року .
           Документацію виконану за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, надати  на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку. Площа земельної ділянки, вказаної у п. 1 даного рішення, по результатах виконання землевпорядних робіт уточнюється.
Міський голова 					В.І. ГРИЦЕНКО
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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення № 36/ 28    від   “19” червня 2013 р.
               п. 1.16.  Надати дозвіл на підготовку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться у користуванні громадянки Черкашиної Тетяни Павлівни, яка мешкає за адресою: м. Луганськ, кв. Ватутіна, будинок №10, кв. 12, на земельну ділянку за адресою: м. Кремінна, вул. Пєрвомайська, 92, площею відповідно до технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок:
0,0826 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд,
яка використовується згідно Свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 30.11.2007 року, зареєстрованого в реєстрі за № 4919.
                                 Документацію виконану за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, надати  на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку. Площа земельної ділянки, вказаної у п. 1 даного рішення, по результатах виконання землевпорядних робіт уточнюється.
Міський голова 					В.І. ГРИЦЕНКО
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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення № 36/ 28    від   “19” червня 2013 р.
              п. 1.17.  Надати дозвіл на підготовку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться у користуванні громадянки Хохлач Марії Іванівни, яка мешкає за адресою: м. Кремінна, вул. Калініна, 80, на земельну ділянку за місцем проживання, площею відповідно до технічного паспорту на житловий будинок індивідуального житлового фонду:
0,0600 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд,
яка використовується згідно Свідоцтва про право власності від 25.02.1993 року зареєстрованого в реєстрі № 789 та Свідоцтва про право на спадщину за законом від 25.02.1993 року, зареєстрованого в реєстрі за № 791.
                                 Документацію виконану за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, надати  на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку. Площа земельної ділянки, вказаної у п. 1 даного рішення, по результатах виконання землевпорядних робіт уточнюється.

Міський голова 					В.І. ГРИЦЕНКО
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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення № 36/ 28    від   “19” червня 2013 р.
            п. 1.18.  Надати дозвіл на підготовку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться у користуванні громадянки Загорської Ганни Іванівни, яка мешкає за адресою: м. Кремінна, вул. Вишнева, 45, на земельну ділянку за місцем проживання, площею відповідно до справи № 4761 на домоволодіння:
0,0600 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд,
яка використовується згідно договору про надання в безстрокове користування земельної ділянки для будівництва індивідуального жилого будинку на праві особистої власності, посвідченого Рубіжанською державною нотаріальною конторою  29.06.1956 року реєстр  № 2400.
             Документацію виконану за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, надати  на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку. Площа земельної ділянки, вказаної у п. 1 даного рішення, по результатах виконання землевпорядних робіт уточнюється.
Міський голова 					В.І. ГРИЦЕНКО
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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення № 36/ 28    від   “19” червня 2013 р.
              п. 1.19.  Надати дозвіл на підготовку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться у користуванні громадянки                Корольовій Ользі Анатоліївні, яка мешкає за адресою: м. Кремінна,  вул. Дзержинського, 15, на земельну ділянку за адресою: м. Кремінна, вул. Донецька, 181, площею відповідно до технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок на ½ частину житлового будинку:
0,1185 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд,
яка використовується згідно Свідоцтва про на спадщину за заповітом з заповідальним відказом від 21.01.2008 року, зареєстрованого в реєстрі за № 133.
                                Документацію виконану за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, надати  на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку. Площа земельної ділянки, вказаної у п. 1 даного рішення, по результатах виконання землевпорядних робіт уточнюється.

Міський голова 					В.І. ГРИЦЕНКО
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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення № 36/ 28    від   “19” червня 2013 р.
  п. 1.20.  Надати дозвіл на підготовку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться у користуванні громадянина Демяненка Володимира Андрійовича, який мешкає за адресою:м. Рубіжне, вул. Леніна будинок №45в, кв. 88, на земельну ділянку за адресою: м. Кремінна, пров. Ушакова, 9, площею відповідно до технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок:
0,0618 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, 
яка використовується згідно Свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 21.09.2012 року, зареєстрованого в реєстрі за № 1049.
             Документацію виконану за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, надати  на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку. Площа земельної ділянки, вказаної у п. 1 даного рішення, по результатах виконання землевпорядних робіт уточнюється.
Міський голова 					В.І. ГРИЦЕНКО
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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення № 36/ 28    від   “19” червня 2013 р.
                 п. 1.21.  Надати дозвіл на підготовку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться у користуванні громадянина Шляхтича Олександра Миколайовича, який мешкає за адресою: м. Кремінна, вул. Дачна, 15, на земельну ділянку за адресою: м. Кремінна, вул. Дачна, 16, площею відповідно до технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок:
0,0600 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, 
яка використовується згідно Договору купівлі-продажу жилого будинку від 28.09.2007 року зареєстрованого в реєстрі  за № 4026.
                               Документацію виконану за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, надати  на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку. Площа земельної ділянки, вказаної у п. 1 даного рішення, по результатах виконання землевпорядних робіт уточнюється.

Міський голова 					В.І. ГРИЦЕНКО


file_43.png

file_44.wmf


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

В И П И С К А
із рішення № 36/ 28    від   “19” червня 2013 р.
              п. 1.22.  Надати дозвіл на підготовку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться у користуванні громадянки Івановської Олени Анатоліївни, яка мешкає за адресою: м. Рубіжне, вул. Пушкіна, будинок №6, кв. 43, на земельну ділянку за адресою: м. Кремінна, пров. Тельмана, 19, площею відповідно до технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок:
0,0603 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства,
яка використовується згідно Договору дарування від 11.05.1988 року зареєстрованого в реєстрі за № 1387 та Свідоцтва про право на спадщину за законом від 25.04.2012 року зареєстрованого в реєстрі за №662.
                            Документацію виконану за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, надати  на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку. Площа земельної ділянки, вказаної у п. 1 даного рішення, по результатах виконання землевпорядних робіт уточнюється.
Міський голова 					В.І. ГРИЦЕНКО
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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення № 36/ 28    від   “19” червня 2013 р.
              п. 1.23.  Надати дозвіл на підготовку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться у користуванні громадянина                Громозди Володимира Михайловича, який мешкає за адресою: м. Кремінна, пров. Достоєвського, 9, на земельну ділянку за адресою: м. Кремінна, пров. Достоєвського, буд. 6, кв. 1, площею відповідно до технічного паспорту на  житловий будинок індивідуального житлового фонду ( 47/100 частки житлового будинку з відповідною часткою господарських та побутових споруд та будівель):
47/100 частки із загальної площі 0,0863 га для будівництва та обслуговування жилого        будинку, господарських будівель і споруд,
яка використовується згідно договору купівлі-продажу від 28.11.2000 року, зареєстрованого в реєстрі за      № 2-1765.
                              Документацію виконану за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, надати  на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку. Площа земельної ділянки, вказаної у п. 1 даного рішення, по результатах виконання землевпорядних робіт уточнюється.

Міський голова 					В.І. ГРИЦЕНКО
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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення № 36/ 28    від   “19” червня 2013 р.
             п. 1.24.  Надати дозвіл на підготовку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться у користуванні громадян Туренка Леоніда Яковича та Туренко Клавдії Олександрівни, які мешкають за адресою: селище Стара Краснянка, вул. Леніна, 35 , на земельну ділянку за місцем проживання , площею відповідно до технічного паспорту на житловий будинок індивідуального житлового фонду:
0,0946 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд,
яка використовується згідно договору про надання в безстрокове користування земельної ділянки для будівництва жилого будинку на праві особистої власності посвідченого Кремінською державною нотаріальною конторою  24.07.1984 року, зареєстрованого в реєстрі за № 2168.
             Документацію виконану за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, надати  на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку. Площа земельної ділянки, вказаної у п. 1 даного рішення, по результатах виконання землевпорядних робіт уточнюється.
Міський голова 					В.І. ГРИЦЕНКО
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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення № 36/ 28    від   “19” червня 2013 р.
              п. 1.25.  Надати дозвіл на підготовку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться у користуванні громадянки                Тарасової Раїси Петрівни, яка мешкає за адресою: м. Кремінна, вул. Пролетарська, 62, на земельну ділянку за місцем проживання, площею відповідно до технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок:
0,0608 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд,
яка використовується згідно Свідоцтва про право на спадщину за законом від 07.12.2004 року, зареєстровано в реєстрі за  № 3408.
                              Документацію виконану за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, надати  на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку. Площа земельної ділянки, вказаної у п. 1 даного рішення, по результатах виконання землевпорядних робіт уточнюється.

Міський голова 					В.І. ГРИЦЕНКО
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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення № 36/ 28    від   “19” червня 2013 р.
             п. 1.26.  Надати дозвіл на підготовку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться у користуванні громадянина Сириці Олексія Івановича, який мешкає за адресою: селище Житлівка, вул. Підлісна, 40, на земельну ділянку за адресою: селище Житлівка, вул. Підлісна,40а,, площею відповідно до технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок:
0,1084 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд,
яка використовується згідно Договору дарування житлового будинку (садиби) від 23.12.2004 року, зареєстрованого в реєстрі за № 3417.
                            Документацію виконану за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, надати  на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку. Площа земельної ділянки, вказаної у п. 1 даного рішення, по результатах виконання землевпорядних робіт уточнюється.
Міський голова 					В.І. ГРИЦЕНКО
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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення № 36/ 28    від   “19” червня 2013 р.
              п. 1.27.  Надати дозвіл на підготовку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться у користуванні громадян Селезньової Ніни Дмитрівни, яка мешкає за адресою: м. Кремінна, пров. Леніна, 3,  та Скачкової Ганни Дмитрівни, яка мешкає за адресою: м. Кремінна, вул. Леніна, 114, на земельну ділянку за адресою: м. Кремінна, вул. Леніна, 114, площею відповідно до технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок:
0,0843 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд,
яка використовується згідно Свідоцтв про право на спадщину за законом  від 29.12.2011 року зареєстровано в реєстрі за №№ 1452, 1454.
                             Документацію виконану за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, надати  на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку. Площа земельної ділянки, вказаної у п. 1 даного рішення, по результатах виконання землевпорядних робіт уточнюється.

Міський голова 					В.І. ГРИЦЕНКО
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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення № 36/ 28    від   “19” червня 2013 р.
  п. 1.28.  Надати дозвіл на підготовку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться у користуванні громадянина Бессмертного Миколи Івановича, який мешкає за адресою: м. Рубіжне, пр. Московський, будинок № 23, кв. 17, на земельну ділянку за адресою: м. Кремінна, вул. Октябрьська, 114, площею відповідно до схематичного плану від 26.12.1981 року:
0,0777 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд,
яка використовується згідно Свідоцтва про право на спадщину за законом від 25.03.2013 року, зареєстрованого в реєстрі  за № 375.
Документацію виконану за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, надати  на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку. Площа земельної ділянки, вказаної у п. 1 даного рішення, по результатах виконання землевпорядних робіт уточнюється.
Міський голова 					В.І. ГРИЦЕНКО
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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення № 36/ 28    від   “19” червня 2013 р.
  п. 1.29.  Надати дозвіл на підготовку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться у користуванні громадянки Толкачової Раїси Василівни, яка мешкає за адресою: м. Кремінна, пров. Польовий, будинок №6, кв. 1, на земельну ділянку за адресою: м. Кремінна, вул. Інтернаціональна, 132, площею відповідно до технічного паспорту на житловий будинок (домоволодіння):
0,0605 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, 
яка використовується згідно Свідоцтва про право на спадщину за законом від 20.02.2013 року, зареєстрованого в реєстрі  за № 1611.
            Документацію виконану за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, надати  на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку. Площа земельної ділянки, вказаної у п. 1 даного рішення, по результатах виконання землевпорядних робіт уточнюється.
Міський голова 					В.І. ГРИЦЕНКО
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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення № 36/ 28    від   “19” червня 2013 р.
               п. 1.30.  Надати дозвіл на підготовку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться у користуванні громадянки Козленко Раїси Павлівни, яка мешкає за адресою: м. Кремінна, вул. Донецька, 81, на земельну ділянку за адресою: м. Кремінна, вул. Донецька, 13, площею відповідно до технічного паспорту на житловий будинок (домоволодіння):
0,0610 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, 
яка використовується згідно Договору купівлі-продажу від 25.04.1978 року зареєстрованого за реєстром      № 577.
          Документацію виконану за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, надати  на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку. Площа земельної ділянки, вказаної у п. 1 даного рішення, по результатах виконання землевпорядних робіт уточнюється.
Міський голова 					В.І. ГРИЦЕНКО
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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення № 36/ 28    від   “19” червня 2013 р.
               п. 1.31.  Надати дозвіл на підготовку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться у користуванні громадянина  Мар’ясова Станіслава Володимировича, який мешкає за адресою: м. Кремінна, вул. Пархоменко, 6, на земельну ділянку за місцем проживання, площею відповідно до технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок:
0,1219 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства,
яка використовується згідно Свідоцтва про право на спадщину за законом від 10.12.2012 року, зареєстрованого в реєстрі за № 1526.
              Документацію виконану за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, надати  на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку. Площа земельної ділянки, вказаної у п. 1 даного рішення, по результатах виконання землевпорядних робіт уточнюється.
Міський голова 					В.І. ГРИЦЕНКО



file_63.png

file_64.wmf


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

В И П И С К А
із рішення № 36/ 28    від   “19” червня 2013 р.
                   п. 1.32.  Надати дозвіл на підготовку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться у користуванні громадянина Бережного Сергія Вікторовича, який мешкає за адресою: селище Житлівка, вул. Підлісна, 1, на земельну ділянку за місцем проживання, площею відповідно до технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок:
0,2078 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства,
яка використовується згідно Договору купівлі-продажу житлового будинку від 14.09.2009 року, зареєстрованого в реєстрі за  № 987.
                Документацію виконану за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, надати  на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку. Площа земельної ділянки, вказаної у п. 1 даного рішення, по результатах виконання землевпорядних робіт уточнюється.
Міський голова 					В.І. ГРИЦЕНКО
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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення № 36/ 28    від   “19” червня 2013 р.
                     п. 1.33.  Надати дозвіл на підготовку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться у користуванні громадянки                Канзюби Людмили Михайлівни, яка мешкає за адресою: м. Кремінна, вул. Урицького, 19, на земельну ділянку за місцем проживання, площею відповідно до технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок:
0,0585 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд,
яка використовується згідно Свідоцтва про право на спадщину за законом від 30.01.2010 року, зареєстрованого в реєстрі за № 198.
                         Документацію виконану за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, надати  на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку. Площа земельної ділянки, вказаної у п. 1 даного рішення, по результатах виконання землевпорядних робіт уточнюється.
Міський голова 					В.І. ГРИЦЕНКО
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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення № 36/ 28    від   “19” червня 2013 р.
              п. 1.34.  Надати дозвіл на підготовку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться у користуванні громадянки Смаги Валентини Пилипівни, яка мешкає за адресою: м. Кремінна, вул. І.Франка, будинок №8, кв. 1, на земельну ділянку за місцем проживання, площею відповідно до технічного паспорту на  житловий будинок індивідуального житлового фонду:
2/5 частки із загальної площі 0,1330 га земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд,
яка використовується згідно Договору купівлі-продажу від 23.07.2002 року, зареєстрованого в реєстрі за № 569.
           Документацію виконану за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, надати  на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку. Площа земельної ділянки, вказаної у п. 1 даного рішення, по результатах виконання землевпорядних робіт уточнюється.
Міський голова 					В.І. ГРИЦЕНКО
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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення № 36/ 28    від   “19” червня 2013 р.
                    п. 1.35.  Надати дозвіл на підготовку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться у користуванні громадян                Чуркіній Людмилі Михайлівні, яка мешкає за адресою: м. Кремінна, вул. Набережна, 57  та Кременчуцькому Володимиру Михайловичу, який мешкає за адресою: Російська Федерація,                     м. Краснодар, проїзд ім. Рєпіна будинок №32, кв.5,  на земельну ділянку за адресою: м. Кремінна,           пров. Заливний, 7, площею відповідно до технічного паспорту на житловий будинок (домоволодіння):
0,0955 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд,
яка використовується згідно Свідоцтв про право на спадщину за законом  від 03.10.1985 року, зареєстрованого в реєстрі за № 2800, від 24.04.2003 року, зареєстрованого в реєстрі   за  № 183 та від 10.09.1998 року, зареєстрованого в реєстрі за № 3280.
                      Документацію виконану за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, надати  на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку. Площа земельної ділянки, вказаної у п. 1 даного рішення, по результатах виконання землевпорядних робіт уточнюється.
Міський голова 					В.І. ГРИЦЕНКО
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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення № 36/ 28    від   “19” червня 2013 р.

                 п. 1.36.  Надати дозвіл на підготовку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться у користуванні громадян      Щокиної Лідії Степанівни та Щокина Віктора Миколайовича, які мешкають за адресою: м. Кремінна, вул. Ломоносова, 23, та Коваленко Тетяни Миколаївни, яка мешкає за адресою: м. Кремінна, вул. Октябрьська, 71, на земельну ділянку за адресою: м. Кремінна, вул. Ломоносова, 23, площею відповідно до технічного паспорту на житловий будинок індивідуального житлового фонду:
0,0429 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд,
яка використовується згідно Свідоцтв від 06.06.1990 року про право власності, зареєстрованого в реєстрі за № 1518 та про право на спадщину за законом,  зареєстрованого в реєстрі за № 1520.
               Документацію виконану за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, надати  на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку. Площа земельної ділянки, вказаної у п. 1 даного рішення, по результатах виконання землевпорядних робіт уточнюється.
Міський голова 					В.І. ГРИЦЕНКО
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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення № 36/ 28    від   “19” червня 2013 р.

              п. 1.37.  Надати дозвіл на підготовку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться у користуванні громадянина  Герасименка Віктора Васильовича, який мешкає за адресою: Російська Федерація, Ханти-Мансійський автономний округ-Юрга, Тюменська область, м. Сургут, вул. Генерала Іванова, будинок №3, кв. 63, на земельну ділянку за адресою: м. Кремінна, вул. Піонерська, 35, площею відповідно до технічного паспорту на житловий будинок (домоволодіння):
0,0615 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, 
яка використовується згідно Договору дарування від 05.05.1997 року, зареєстрованого в реєстрі за  № 1379.
              Документацію виконану за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, надати  на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку. Площа земельної ділянки, вказаної у п. 1 даного рішення, по результатах виконання землевпорядних робіт уточнюється.
Міський голова 					В.І. ГРИЦЕНКО
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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення № 36/ 28    від   “19” червня 2013 р.

              п. 1.38.  Надати дозвіл на підготовку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться у користуванні громадянина                Кравченка Олексія Вікторовича, який мешкає за адресою: м. Кремінна, вул. Шевченко, 124, на земельну ділянку за адресою: м. Кремінна, вул. Спортивна, 21, площею відповідно до технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок:
0,0618 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд,
яка використовується згідно Рішення Кремінського суду від 13.12.2010 року справа № 2-2383-10р.
              Документацію виконану за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, надати  на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку. Площа земельної ділянки, вказаної у п. 1 даного рішення, по результатах виконання землевпорядних робіт уточнюється.
Міський голова 					В.І. ГРИЦЕНКО
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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення № 36/ 28    від   “19” червня 2013 р.

                 п. 1.39.  Надати дозвіл на підготовку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться у користуванні громадянки                Суржикової Олени Іванівни, яка мешкає за адресою: м. Луганськ,  вул. Оборонна, будинок № 120, кв. 38, на земельну ділянку за адресою: м. Кремінна, вул. Парижської Комуни, 48, площею відповідно до технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок:
0,0796 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд,
яка використовується згідно Договору купівлі-продажу житлового будинку від 19.07.2012 року, зареєстрованого в реєстрі за № 663.
                 Документацію виконану за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, надати  на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку. Площа земельної ділянки, вказаної у п. 1 даного рішення, по результатах виконання землевпорядних робіт уточнюється.
Міський голова 					В.І. ГРИЦЕНКО
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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення № 36/ 28    від   “19” червня 2013 р.

              п. 1.40.  Надати дозвіл на підготовку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться у користуванні громадянки               Герасименко Алли Володимирівни, яка мешкає за адресою: м. Кремінна, пров. Совєтський                  (пров. Радянський), 28, на земельну ділянку за адресою: м. Кремінна,  вул. Красна, 271, площею відповідно до технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок:
0,0600 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд,
яка використовується згідно Договору купівлі-продажу житлового будинку з будівлями від 27.11.2007 року, зареєстрованого в реєстрі за № 1819.
            Документацію виконану за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, надати  на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку. Площа земельної ділянки, вказаної у п. 1 даного рішення, по результатах виконання землевпорядних робіт уточнюється.
Міський голова 					В.І. ГРИЦЕНКО
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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення № 36/ 28    від   “19” червня 2013 р.

                       п. 1.41.  Надати дозвіл на підготовку технічної документації із землеустрою щодо становлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться у користуванні громадянина        Калмикова Володимира Валентиновича, який мешкає за адресою:   м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренко, будинок№17, кв. 16, на земельну ділянку за адресою:   м. Кремінна, вул. Пархоменко, 5, площею відповідно до технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок:
0,0604 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд,
яка використовується згідно Свідоцтва про право на спадщину за законом від 14.05.2013 року,  зареєстрованого в реєстрі за № 1924.
                  Документацію виконану за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, надати  на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку. Площа земельної ділянки, вказаної у п. 1 даного рішення, по результатах виконання землевпорядних робіт уточнюється.
Міський голова 					В.І. ГРИЦЕНКО
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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення № 36/ 28    від   “19” червня 2013 р.
              п. 1.42.  Надати дозвіл на підготовку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться у користуванні громадянина Масленника Степана Федоровича, який мешкає за адресою: м. Кремінна, вул. Гоголя, 79, на земельну ділянку за місцем проживання, площею відповідно до технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок:
0,2520 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і        споруд та для ведення особистого селянського господарства,
яка використовується згідно Свідоцтва про право на спадщину за законом від 22.03.2011 року, зареєстрованого в реєстрі за № 1489.
                      Документацію виконану за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, надати  на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку. Площа земельної ділянки, вказаної у п. 1 даного рішення, по результатах виконання землевпорядних робіт уточнюється.
Міський голова 					В.І. ГРИЦЕНКО
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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

В И П И С К А
із рішення № 36/ 28    від   “19” червня 2013 р.
              п. 1.43.  Надати дозвіл на підготовку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться у користуванні громадянки                Ластовецької Євгенії Олексіївни, яка мешкає за адресою: м. Кремінна, пров. Пєрвомайський, 17, на земельну ділянку за адресою: м. Кремінна, вул. Пєрвомайська, 15, площею відповідно до технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок:
0,0608 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд,
яка використовується згідно Свідоцтва про право на спадщину за законом від 27.09.2012 року, зареєстрованого в реєстрі за № 1362.
                      Документацію виконану за допомогою землевпорядної організації, яка має право на проведення даних видів робіт, надати  на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку. Площа земельної ділянки, вказаної у п. 1 даного рішення, по результатах виконання землевпорядних робіт уточнюється.
Міський голова 					В.І. ГРИЦЕНКО
























