КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 24.12.2014 № 44/VI-311
м. Краматорськ
Про припинення права користування
земельними ділянками фізичним та
юридичним особам

Розглянувши клопотання фізичних та юридичних осіб про припинення права
користування земельними ділянками та надані матеріали, враховуючи рекомендації
Постійної комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин, архітектури,
будівництва, керуючись ст. 12, 19, 141 Земельного кодексу України, ст. 6, 31, 32, 34 Закону
України «Про оренду землі», 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:
1. Припинити право оренди земельними ділянками та зарахувати земельні ділянки до
земель запасу:
1.1. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШЕЛЬФ-ОІЛ» (код
ЄДРПОУ 32276928) по вул. Орджонікідзе, район Шлакової гори, площею 0,1892 га
(кадастровий номер 1412900000:00:007:0094);
1.2. фізичній особі Олендарьову Олександру Івановичу (іден. номер ) по вул. Марата, 5
під вбудованими приміщеннями:
- площею 0,0045 га, що складає 8/1000 часток від загальної площі будівлі без
встановлення меж на місцевості;
- площею 0,0039 га, що складає 7/1000 часток від загальної площі будівлі без
встановлення меж на місцевості;
1.3. Помісній Церкві Християн Віри Євангельської «Добра Вість» (код ЄДРПОУ
23112463) по вул. Луначарського, 6 площею 0,1430 га (кадастровий номер
1412900000:00:016:0004);
1.4. Помісній Церкві Християн Віри Євангельської «Добра Вість» (код ЄДРПОУ
23112463)
по
вул. Ілліча,
141-а
площею
0,1388
га
(кадастровий
номер
1412900000:00:013:0062);
1.5. громадянину Касторному Олександру Миколайовичу (іден. номер ) по
вул. Будаєва, 21 площею 0,0799 га (кадастровий номер 1412900000:00:015:0591);
1.6. громадянці Тамаровій Валентині Парфилівні (іден. номер ) по вул. Соціалістичній,
у районі будинку № 21 площею 0,0023 га (кадастровий номер 1412900000:00:005:0554);

2
1.7. громадянці Кулініченко Іраді Михайлівні (іден. номер ) по вул. Загірській,
1 А площею 0,0114 га (кадастровий номер 1412900000:00:011:0425).
2. Зобов'язати фізичних та юридичних осіб, зазначених у п.п. 1.1., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6.,
1.7. п. 1 даного рішення, звернутися в місячний термін до Краматорської міської ради для
укладання угод про розірвання договорів оренди землі або припинення права оренди
земельними ділянками.

Секретар міської ради

К.О. Воробйова

