КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
від 22.10.2015 № 57/VI-261
м. Краматорськ
Про внесення змін до деяких рішень
міської ради щодо регулювання
земельних відносин
Розглянувши клопотання фізичної особи Зарниці Надії Миколаївни, громадянина
Гребенюка
Василя
Миколайовича
та
публічного
акціонерного
товариства
«Старокраматорський машинобудівний завод» про внесення змін до рішень міської ради,
враховуючи рекомендації Постійної комісії міської ради з питань регулювання земельних
відносин, архітектури, будівництва, керуючись ст. 12 Земельного Кодексу України, п. 8
розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до
деяких актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», ст. 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада
В И Р І Ш И Л А:
Внести зміни до рішень міської ради:
1) від 30.03.2011 № 5/VІ-62 «Про поновлення договорів оренди землі у зв'язку з
закінченням строку користування», виклавши п.п. 1.5. п.1. в наступній редакції:
«1. Поновити договори оренди землі у зв'язку з закінченням строку користування:
1.5. фізичній особі Зарниці Надії Миколаївні (іден. номер ………….) по вул.
Парковій, 61 площею 0,0010 га для обслуговування перукарні строком на 5 років
(кадастровий номер 1412900000:00:001:0243);»;
2) від 10.09.2014 № 41/VI-204 «Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок і передачу в оренду земельних ділянок для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва під виробничим комплексом з адміністративногосподарськими будівлями та приміщеннями», виклавши п. 2. в наступній редакції:
«2. Передати в оренду земельні ділянки із земель комунальної власності для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва під виробничим
комплексом з
адміністративно-господарськими будівлями та приміщеннями по вул. Биковського, 59
строком на 7 років громадянину Гребенюку Василю Миколайовичу (іден. номер ………….)
загальною площею 6,0941 га, в т.ч.:
- площею 1,8646 га (кадастровий номер 1412900000:07:000:4091);
- площею 0,0700 га (кадастровий номер 1412900000:07:000:4092);
- площею 3,0000 га (кадастровий номер 1412900000:07:000:4093);
- площею 1,1595 га (кадастровий номер 1412947100:00:002:0309).»;
3) від 08.02.2012 № 12/VI-15 «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок у користування», виключивши п.п.1.8. п. 1.

Секретар міської ради

К.О. Воробйова

