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

РІШЕННЯ № 26/

“23” травня 2012 р.							
м. Кремінна

Про припинення права користування земельними ділянками садівничого товариства «Рассвет» 

Розглянувши клопотання голови садівничого товариства «Рассвет» щодо вилучення земельних ділянок які знаходяться в постійному користуванні, в зв’язку з ліквідацією садівничого товариства, враховуючи виписку з протоколу зборів членів садівничого товариства «Рассвет», керуючись ст. 142 п. 3 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Кремінська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.	Припинити садівничому товариству «Рассвет» право користування земельними ділянками наданими в постійне користування, які розташовані за адресою: сел. Житлівка, в зв’язку з ліквідацією садівничого товариства.
2. Земельні ділянки приватної власності загальною площею 8,2977 га, із них: рілля – 5,3440 га, сади – 1,6850 га, будинки (кемпінги) – 1,2687 га, які передані громадянам у власність для ведення садівництва, зарахувати до земель індивідуального садівництва.
3. Визнати недійсним державний акт серії ІІ-ЛГ № 001312 на право постійного користування землею площею 1,5503, в тому числі: рілля – 0,4422 га, сади – 0,1858 га, будинки (кемпінги) – 0,2028га, вулиці, проїзди – 0,7195 га, яка розташована за адресою: сел. Житлівка, який виданий на підставі рішення виконкому Кремінської міської ради від 11.04.1997 р № 460 та від 27.02.1998 р. № 212 Садівничому товариству «Світанок» та зареєстрований в Книзі записів державних актів на право простійного користування  землею за № 74 як такий, що втратив чинність. 
4. Зарахувати земельні ділянки, які знаходилися в постійному користуванні садівничого товариства в землі резервного фонду населеного пункту сел. Житлівка. 
5.  Копію рішення направити у Рубіжанську ОДПІ для використання у роботі.
6.	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
- 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


