УКРАЇНА

ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Іллінецького району, Вінницької області

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

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

РІШЕННЯ
28.07.2015 року

1.

2.

3.
4.

43 сесія 6 скликання

Про розгляд заяви Савчук Л.О.
та Савчук О.В.
Розглянувши заяву Савчук Людмили Олексіївни та Савчук Олександра
Васильовича, жителів м. Іллінці вул. Морозівська 27, про виключення порядкового
номера 1 з додатку рішення 24 сесії 6 скликання від 28.02.2013 року «Про надання
дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у
спільну сумісну власність громадянам» стосовно заявників, оскільки на земельній
ділянці розташований житловий будинок право власності на який зареєстровано,
кадастровий номер на земельну ділянку присвоюється на підставі технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) на підставі заяви, враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань сільськогосподарського виробництва,
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища,
керуючись ст. 12, Земельного кодексу України, пунктом 3 Прикінцевих та
Перехідних положень Закону України «Про державний земельний кадастр», п.34
ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні,” міська рада
В И Р І Ш И Л А:
Виключити з п. 1 додатку до рішення 24 сесії 6 скликання від 28.02.2013 року
«Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у спільну сумісну власність громадянам» Савчук Людмилу
Олексіївну та Савчук Олександра Васильовича жителів м. Іллінці вул.
Морозівська 27.
Надати дозвіл громадянам Савчук Л.О. та Савчук О.В. на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) у спільну сумісну власність загальною площею
0,26 га, в тому числі: 0,10 га –призначена для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд та 0,16 га – для ведення
особистого селянського господарства в м. Іллінці по вул. Морозівська 27.
Рекомендувати заявникам виготовлену технічну документацію подати для
розгляду і затвердження на сесію міської ради.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради
з питань сільськогосподарського виробництва, регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (голова
комісії Шапшай Л.О.)
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.ЯРЕМЕНКО

