КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
від 11.12.2015 № 2/VII-36
м. Краматорськ
Про внесення змін до деяких рішень
міської ради щодо регулювання
земельних відносин
Розглянувши клопотання фізичних осіб Жидкова Івана Ігоровича, Зоненка Геннадія
Миколайовича, Дем’яненка Олексія Вікторовича 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 20.04.2012 № 15/VI-26 «Про передачу земельних ділянок в оренду», виклавши
п.п. 1.9. п. 1. в наступній редакції:
«1. Передати в оренду земельні ділянки:
1.9. фізичній особі Жидкову Івану Ігоровичу (іден. номер …………..) по
вул. Горького, 19 площею 0,0008 га для обслуговування магазину продовольчих товарів
строком на 3 роки (кадастровий номер 1412900000:00:013:1938);»;
2) від 22.09.2010 № 39/V-17 «Про поновлення договорів оренди землі у зв'язку з
закінченням строку користування», виклавши п.п. 1.4. п.1. в наступній редакції:
«1. Поновити договори оренди землі у зв'язку з закінченням строку користування:
1.4. фізичній особі Зоненку Геннадію Миколайовичу (іден. номер …………..) по
вул. Парковій, 79 площею 0,0026 га для обслуговування перукарні строком на 10 років
(кадастровий номер 1412900000:00:001:0169);»;
3) від 26.12.2006 № 8/V-72 «Про зміну цільового призначення земельних ділянок, що
знаходяться у власності та надані в оренду, і затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок фізичній особі – підприємцю Дем’яненку О.В.», виклавши
п. 2., 3. в наступній редакції:
«2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок по
вул. Орджонікідзе, 150, 152, 154 у зв’язку із зміною цільового призначення земельних
ділянок, наданих у власність та в оренду фізичній особі – підприємцю Дем’яненку Олексію
Вікторовичу (іден. номер …………..) загальною площею 0,2537 га, у т.ч. площею 0,1652 га
(кадастровий номер 1412900000:00:013:0691), площею 0,0770 га (кадастровий номер
1412900000:00:013:0692) та площею 0,0115 га (кадастровий номер 1412900000:00:013:0693).

2
3. Передати в оренду фізичній особі – підприємцю Дем’яненку Олексію Вікторовичу
(іден. номер …………..) земельні ділянки загальною площею 0,0885 га, у т.ч. площею 0,0770
га (кадастровий номер 1412900000:00:013:0692) по вул. Орджонікідзе, 154 та площею 0,0115
га (кадастровий номер 1412900000:00:013:0693) по вул. Орджонікідзе, 152 для розміщення
станції технічного обслуговування та магазину непродовольчих товарів строком на 2 роки.».

Міський голова

А.В. Панков

