УКРАЇНА

ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Іллінецького району, Вінницької області

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

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

РІШЕННЯ
06.10.2015 року
46 сесія 6 скликання
Про розгляд заяви гр.
Конопелько Г.А.
Розглянувши заяву гр. Конопелько Галини Андріївни, жительки м. Іллінці,
вул. Радянська, 3 про надання дозволу на виготовлення технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
площею 0,10 га з цільовим призначенням – для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель та споруд, враховуючи те, що
житловий будинок, який розміщений на даній земельній ділянці перейшов до
заявниці у власність на підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом,
в тому числі і перейшло право на приватизацію землі відповідно до рішення
15 сесії 22 скликання від 16.12.1997 року «Про передачу земельних ділянок у
приватну власність», прийняте міською радою стосовно її матері Коваль Яніни
Йосифівни, яка за життя не завершила приватизацію земельної ділянки та була
попереднім власником нерухомого майна (житлового будинку) і згідно ст.
1216 Цивільного кодексу України – спадкування є перехід прав та обов’язків
від фізичної особи, яка померла, до спадкоємця, 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, п. 34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні”, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Надати право на завершення приватизації земельної ділянки площею 0,10
га, призначеної для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, що розташована в м. Іллінці по вул. Бойка, 17
гр. Конопелько Галині Андріївні жительці м. Іллінці вул. Радянська 3.
2. Рекомендувати гр. Конопелько Г.А. виготовити технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) зазначеної в п. 2 даного рішення та подати її на розгляд та
затвердження на сесію 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

С. Яременко

