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

РІШЕННЯ № 24/15

 «25»  квітня  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, 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. Лукаш Валентині Миколаївні, яка мешкає за адресою: м. Кремінна,              вул. Октябрьська, 128, земельну ділянку за місцем проживання, площею:
1000 кв.м для будівництва та обслуговування жилого будинку,        господарських будівель та споруд, 
284     кв. м. для ведення особистого селянського господарства,
які використовуються згідно свідоцтва про право на спадщину за законом  від 05.12.2011 року, зареєстрованого в реєстрі за № 2785 та облікової документації, (у т. ч. 159 кв. м за рахунок земель резервного фонду населеного пункту, які знаходяться у фактичному користуванні громадянина,  раніше не враховані в кадастровому обліку).
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державних актів на право власності на земельні ділянки.
1.2. Мацегорі Олександру Івановичу, який мешкає за адресою:              м. Кремінна, вул. Інтернаціональна, 61/7, земельну ділянку за адресою:                             м. Кремінна,  вул. Інтернаціональна, 85/1, площею:
277 кв.м для будівництва та обслуговування жилого будинку,        господарських будівель та споруд, 
яка використовується згідно Договору купівлі-продажу житлової квартири (52/100 частки житлового будинку)  від 19.01.2009 року, зареєстрованого в реєстрі за № 72 та облікової документації, (у т. ч. 20 кв. м за рахунок земель резервного фонду населеного пункту, які знаходяться у фактичному користуванні громадянина,  раніше не враховані в кадастровому обліку).
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державного акту на право власності на земельну ділянку.
1.3. Бортник Ніні Єгорівні, яка мешкає за адресою: м. Кремінна,                          пров. Кільцевий, 36, земельну ділянку місцем проживання, площею:
606 кв.м для будівництва та обслуговування жилого будинку,        господарських будівель та споруд, 
яка використовується згідно Договору про надання в безстрокове користування земельної ділянки від 04.03.1968 року зареєстрованого в реєстрі за № 2471, (у т. ч. 19 кв. м за рахунок земель резервного фонду населеного пункту, які знаходяться у фактичному користуванні громадянина,  раніше не враховані в кадастровому обліку). 
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державного акту на право власності на земельну ділянку.
1.4. Галич Світлані Анатоліївні, яка мешкає за адресою: м. Кремінна,                          вул. Садова, 24, земельну ділянку за адресою: м. Кремінна, вул. Інтернаціональна, 85/2, площею:
238 кв.м для будівництва та обслуговування жилого будинку,        господарських будівель та споруд, 
яка використовується згідно Договору купівлі-продажу 48/100 частки житлового будинку від 08.08.2006 року зареєстрованого в реєстрі за № 1226.
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державного акту на право власності на земельну ділянку.
1.5. Серветнику Юрію Степановичу, який мешкає за адресою: м. Київ,              вул. Енергетиків, 33/в/ч, земельну ділянку за адресою: м. Кремінна, пров. Радіщева, 35, площею:
747 кв. м для будівництва та обслуговування жилого будинку,        господарських будівель та споруд, 
яка використовуються згідно Свідоцтва про право на спадщину за законом від 05.08.2011 року зареєстрованого в реєстрі за № 1301. та по добровільній згоді зменшується земельна ділянка на площу 3 кв. м. з передачею до земель резервного фонду населеного пункту.
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державного акту на право власності на земельну ділянку.
1.6. Тарановій Раїсі Федорівні, яка мешкає за адресою: м. Кремінна,                      вул. Петровського, 1, земельну ділянку за місцем проживання, площею:
857 кв.м для будівництва та обслуговування жилого будинку,        господарських будівель та споруд, 
яка використовується згідно рішення виконкому Кремінської міської ради від 17.11.1997 року № 1193  та облікової документації, та по добровільній згоді зменшується земельна ділянка на площу 14 кв. м. з передачею до земель резервного фонду населеного пункту
Встановити наступні обмеження у використанні земельними ділянками:
охоронна зона навколо (вздовж) газопроводу низького тиску площею 0,0072 га;
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державного акту на право власності на земельну ділянку.
1.7. Мельнику Володимиру Сергійовичу, який мешкає за адресою:                           м. Кремінна, вул. Дзержинського, 23, земельну ділянку за місцем проживання, площею:
1000 кв.м для будівництва та обслуговування жилого будинку,        господарських будівель та споруд, 
137      кв. м. для ведення особистого селянського господарства,
які використовуються згідно рішення Кремінського районного суду від 17.11.2011 року справа № 2-933-11р. та облікової документації, (у т. ч. 23 кв. м за рахунок земель резервного фонду населеного пункту, які знаходяться у фактичному користуванні громадянина,  раніше не враховані в кадастровому обліку).
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державних актів на право власності на земельні ділянки.
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 сумісну власність земельні ділянки наступним громадянам:
2.1. Химченку Олександру Івановичу, який мешкає за адресою:                      м. Кремінна, вул. Донецька, 156, та Перчикову Олександру Олександровичу, який мешкає за адресою: с. Макеївка Кремінського району, вул. Партизанська, 50, земельну ділянку за адресою: м. Кремінна, вул. Гагаріна, 5/3, площею:
538 кв.м для будівництва та обслуговування жилого будинку,        господарських будівель та споруд, 
яка використовується згідно Договору купівлі-продажу  від 31.10.2005 року зареєстрованого в реєстрі за № 3221.
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державного акту на право власності на земельну ділянку.
2.2. Гушеватому Іллі Георгійовичу та Гушеватій Любові Михайлівні, які мешкають за адресою: м. Кремінна, вул. Курчатова, 5/2, земельну ділянку за місцем проживання, площею:
627 кв.м для будівництва та обслуговування жилого будинку,        господарських будівель та споруд, 
яка використовується згідно Договору дарування житлового будинку від 14.05.1999 року зареєстрованого в реєстрі за № 422 та свідоцтва про право власності на жилий будинок від 29.05.1996 року.
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державного акту на право власності на земельну ділянку.
2.3. Когуту Олександру Олексійовичу, який мешкає за адресою:                     м. Кремінна, вул. Совєтська, 130, та Когут Лідії Сергіївні, який мешкає за адресою: м. Кремінна, вул. Артема, 34, земельні ділянки за адресою: м. Кремінна, вул. Артема, 34, площею:
1000 кв.м для будівництва та обслуговування жилого будинку,        господарських будівель та споруд,
507       кв. м для ведення особистого селянського господарства 
які використовуються згідно Договору дарування житлового будинку дочці та зятю по ½ частині кожному  від 29.01.2010 року зареєстрованого в реєстрі за № 157 та по добровільній згоді зменшується земельна ділянка на площу 63 кв. м. з передачею до земель резервного фонду населеного пункту.
Надати дозвіл на оформлення, реєстрацію та видачу землевласнику Державних актів на право власності на земельні ділянки.
3.  Землевпорядному відділу міськвиконкому внести відповідні зміни в земельно-кадастрову документацію після реєстрації правовстановлюючих документів на земельну ділянку.
4.   Копію рішення направити до Рубіжанської ОДПІ для використання у роботі
5.	Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань землекористування, архітектури, благоустрою, будівництва та екології. 


        Секретар міської 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


