УКРАЇНА

ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Іллінецького району, Вінницької області

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

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

РІШЕННЯ
09.06.2015 року
Про надання права на завершення приватизації
та отримання свідоцтва на право власності на
земельну ділянку гр. Боярській Н.В.

42 сесія 6 скликання

Розглянувши заяву гр. Боярської Надії Василівни, жительки м. Іллінці,
провул. Леніна, 6
про надання дозволу на завершення приватизації
земельної ділянки загальною площею 0,16 га з цільовим призначенням – для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд та ведення особистого селянського господарства в м. Іллінці по
провулку Леніна, 6, зважаючи на те, що житловий будинок, який розміщений
на даній земельній ділянці, перейшов до заявниці у власність на підставі
свідоцтва про право на спадщину за законом, але існує рішення 3 сесії 5
скликання від 22.06.2006 року «Про безоплатну передачу земельних ділянок у
приватну власність громадянам» на попереднього власника нерухомого майна
Крижановську Галину Антонівну, яка за життя не завершила приватизацію
земельної ділянки, беручи до уваги, що відповідно до ст. 1216 Цивільного
кодексу України – спадкування є перехід прав та обов’язків від фізичної
особи,
яка померла до спадкоємця перейшло й право на завершення
приватизації землі, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з
питань сільськогосподарського виробництва, регулювання земельних відносин
та охорони навколишнього середовища, керуючись ст.ст. 12, 120 Земельного
кодексу України, ст.ст. 1216, 1233 Цивільного 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.Надати дозвіл Боярській Надії Василівні жительці м. Іллінці провулок
Леніна 6 на завершення приватизації земельних ділянок загальною площею
0,16 га, в тому числі: 0,10 га з цільовим призначенням - для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та 0,06
га – для ведення особистого селянського господарства, які розташовані в м.
Іллінці по провул. Леніна, 6.
2.Рекомендувати гр. Боярській Н.В. виготовити землевпорядну документацію
на земельну ділянку зазначену в п. 1 даного рішення та подати її на розгляд та
затвердження до сесії міської ради.
3. 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.).

МІСЬКИЙ ГОЛОВА
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