УКРАЇНА

ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Іллінецького району, Вінницької області

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

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

РІШЕННЯ
06.10.2015 р

46 сесія 6 скликання

Про розгляд заяв гр. Шлапак Г.П
Розглянувши заяви та представлені матеріали громадянки Шлапак Галини
Петрівни, жительки м. Київ, вул. Курчатова, 4/57 про скасування рішення
сесії міської ради з питань передачі їй у власність земельної ділянки в м.
Іллінці по вул. Коцюбинського, 8 та надання їй дозволу на виділення в
користування на умовах оренди земельної ділянки необхідної для будівництва
добудови до її частини будинку, який розташований в м. Іллінці, по вул.
Коцюбинського, 8, беручи до уваги рішення Іллінецького районного суду та
Апеляційного суду Вінницької області, враховуючи рекомендації постійної
комісії міської ради з питань сільськогосподарського виробництва,
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища,
керуючись ст.12, 116, 123, 134 Земельного 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. Скасувати порядковий номер 47 додатку до рішення 15 сесії 23
скликання від 27.04.2000 року « Про приватизацію земельних ділянок »
відносно Шлапак Галини Петрівни по причині неможливості його виконання,
оскільки по рішенню суду частина господарських споруд (погріб), огорожа,
ворота з хвірткою перебувають у спільному користуванні з іншим
співвласником будинку.
2. На виконання рішення суду надати дозвіл гр. Шлапак Г.П, жительці м.
Київ, вул. Курчатова, 4/57 на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) площею 10,5 м. кв. в м. Іллінці по вул. Коцюбинського 8 для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд (добудова веранди) на умовах оренди.
3. Рекомендувати гр. Шлапак Г.П розроблену землевпорядну
документацію подати на розгляд та затвердження на сесію міської ради.
4. 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

