УКРАЇНА

ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Іллінецького району, Вінницької області

22700 м.Іллінці, вул.Леніна,19 тел.2-35-38

===========================================================

РІШЕННЯ
20.02.2014 року
32 сесія 6 скликання
Про скасування рішень сесій міської
ради з питань приватизації земельних
ділянок
Розглянувши заяви та представлені матеріали громадян ( згідно з додатку),
про скасування з різних причин рішень сесій міської ради з питань
приватизації земельних ділянок, враховуючи рекомендації постійної комісії
міської ради з питань сільськогосподарського виробництва, регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього середовища, керуючись а
ст.12,120 Земельного кодексу України, ч.1 п. 34 ст.26 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Скасувати порядковий номер 10, додатку рішення 9 сесії 22 скликання
від 17.12.1996 року “ Про розгляд заяв громадян з питань землекористування»
стосовно Островерх Марії Іванівни, яка проживає в м. Іллінці по вул.
Чапаєва, 23 і відчужила житловий будинок за даною адресою іншій особі.
2. Скасувати порядковий номер 243, додатку рішення 10 сесії 22
скликання від 16.01.1997 року « Про передачу громадянам земельних ділянок
у приватну власність « відносно Божок Миколи Кузьмича, який заяву на
приватизацію земельної ділянки, яка розташована в м. Іллінці по вул. Ватутіна,
84 не писав, документ на право власності не виготовляв і помер 21.03.2002
року.
3 Скасувати порядковий номер 15, додатку рішення 12 сесії 5 скликання
від 27.12.2007 року « Про безоплатну передачу земельних ділянок у приватну
власність громадян « стосовно Сельцова Володимира Степановича, який не
встиг виготовити документ, що посвідчує право власності на земельну ділянку
площею 0,06 га, яка розташована в м. Іллінці по вул. Іжевського, 11 з цільовим
призначенням землі - для ведення індивідуального садівництва і помер
08.07.2012 року.
4. Скасувати порядковий номер 372, додатку рішення 15 сесії 22
скликання від 16.12.1997 року «Про передачу земельних ділянок у приватну
власність»
стосовно Білозори Петра Михайловича,
який заяву на
приватизацію земельної ділянки не писав, документ на право власності на
земельну ділянку не виготовляв та провів приватизацію земельної ділянки в с.
Павлівка Іллінецького району.
Міський голова

С. Яременко

