УКРАЇНА

ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Іллінецького району, Вінницької області

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

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

РІШЕННЯ
19.06.2014 року

34 сесія 6 скликання

Про внесення змін до рішень
сесій міської ради з питань
безоплатної передачі земельних ділянок у власність громадянам
Розглянувши заяви громадян про внесення змін до рішень сесій міської
ради про безоплатну передачу у власність їм земельних ділянок, надання
дозволів на розробку землевпорядної документації та в зв’язку з виявленими
новими обставинами, змінами адрес розташування земельних ділянок, змінами
у законодавстві, зміна власників будинків, враховуючи рекомендації постійної
комісії міської ради з питань сільськогосподарського виробництва,
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища,
керуючись ст.12, Земельного кодексу України, законом України «Про
державний земельний кадастр», ч.1 п.34 ст.26 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні,” міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Внести зміни до порядкового номеру 2(два) додатку до рішення 25 сесії 6
скликання від 16.04.2013 року «Про надання дозволу на розробку проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду громадянам»
відносно гр. Колесник Людмили Іванівни, змінивши вид землевпорядної
документації з «проекту відведення земельної ділянки в оренду» на «технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення ( відновлення ) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)» з метою передачі земельної ділянки
площею 0,10 га, яка розташована в м. Іллінці по вул. Чапаєва,58 в
довгострокову оренду для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд.
2. Внести зміни в порядковий номер 1 додатку № 2 до рішення 13 сесії 6
скликання від 06.12.2011 року
«Про надання дозволу на розробку
обґрунтування розмірів земельних ділянок та проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок безкоштовно у власність для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд та
гаражного будівництва громадянам»
відносно гр. Петрика Віктора

Григоровича, жителя м. Іллінці, вул. Грушевського,27 змінивши адресу
розташування земельної ділянки, яка передбачається для передачі йому у
власність з «провулок Чорновола, 14» на «провулок Чорновола, 20».
3. Внести зміни до порядкового номеру 33 додатку до рішення 26 сесії 5
скликання міської ради від 08.12.2009 року «Про безоплатну передачу
земельних ділянок у приватну власність громадян» замінивши користувача
земельної ділянки з Куценко Григорій Васильович на - Куценко Наталю
Володимирівну в зв’язку з набуттям нею права на цілий житловий будинок,
який розташований на даній земельній ділянці.
4. Внести зміни до порядкового номеру 89 додатку до рішення 8 сесії 22
скликання міської ради від 04.11.1996 року «Про розгляд заяв громадян,
підприємств та організацій з питань землекористування» відносно Єпіхової
(Чумак) Антоніни Яківни жительки м. Іллінці вул. Б. Хмельницького,51,
замінивши цільове призначення земельної ділянки розташованої в м. Іллінці по
вул. Б. Хмельницького,51 з ведення особистого підсобного господарства - на
будівництво та обслуговування житлового будинку (0,10 га) та ведення
особистого селянського господарства (0,1450 га).
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