УКРАЇНА

ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Іллінецького району, Вінницької області

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

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

РІШЕННЯ
24.12.2014 року
Про припинення права постійного
користування земельною ділянкою
Іллінецькому КП «Побутсервіс»
та надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою Іллінецькій районній раді.

38 сесія 6 скликання

Розглянувши клопотання Іллінецької районної ради Вінницької області
(юридична адреса м. Іллінці вулиці Леніна,18), щодо припинення права
постійного користування земельної ділянки площею 0,1039 га, розташованої в
м. Іллінці по вулиці К.Маркса,15
юридичній особі - комунальному
підприємству по побутовому обслуговуванню населення «Побутсервіс», у
зв’язку з ліквідацією даної юридичної особи та беручи до уваги, що на даній
ділянці розташовано нерухомість, яка належить на праві комунальної
власності територіальним громадам міст, сіл і селищ Іллінецького району в
особі Іллінецької районної ради та потребою переоформити земельну ділянку
на власника будівлі, зважаючи на рішення виконавчого комітету міської ради
№ 41 від 19.02.2007 року «Про зміну нумерації вбудованих приміщень по вул.
К. Маркса» і враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань
сільськогосподарського виробництва, регулювання земельних відносин та
охорони навколишнього середовища, керуючись ст.ст.12, 19, 92, 116, 125, 126,
141, Земельного кодексу України, ст. 25 Закону України «Про землеустрій»,
ч.1 п.34 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” міська
рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Припинити комунальному підприємству по побутовому обслуговуванню
населення «Побутсервіс» право постійного користування на земельну
ділянку площею 0,1039 га, кадастровий номер 0521210100:05:003:0468
розташовану в м. Іллінці по вулиці Карла Маркса,15.
2. Земельну ділянку вказану в п. 1 цього рішення перевести до земель
міської ради з метою подальшого перерозподілу.
3. Землевпоряднику міської ради внести зміни до земельно-облікової
документації.

4. Визнати таким, що втратив чинність державний акт на право постійного
користування земельною ділянкою серія ЯЯ № 019097 виданий 15 вересня 2008 року і зареєстрований під номером 030803900002.
5. Надати дозвіл Іллінецькій районній раді на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1039 га призначену
для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та
місцевого самоврядування розташовану в м. Іллінці по вулиці Карла
Маркса,15А із земель житлової та громадської забудови.
6. Виготовлену технічну документацію подати для розгляду та затвердження на сесію міської ради.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію міської ради з питань сільськогосподарського виробництва, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (голова комісії Шапшай Л.О.).

СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ

Н. ЧИГРИН

