УКРАЇНА

ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
05.07.2016 року

Іллінці

10 сесія 7 скликання

Про розгляд заяв Школьної Л.В. та
Білоконя Ю.О.

Розглянувши заяву громадянки Школьної Людмили Володимирівни жительки
м.Іллінці, вулиця Карбишева 2, про надання в оренду земельної ділянки площею
0,09 га для ведення городництва в м. Іллінці по вул. Велика Голицька (біля садиби
№ 113) строком на 5 років та заяву Білоконя Юрія Олексійовича жителя м. Іллінці
вул. Велика Голицька 113 про надання дозволу на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,59 га призначених для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (0,10 га) і ведення особистого селянського господарства (0,49 га) за
вищевказаною адресою у зв’язку з оформленням по договору довічного
утримання (догляду) житлового будинку, зважаючи на те, що вільного доступу
Школьній Л.В. з вулиці Велика Голицька немає до земельної ділянки з метою її
використанням за цільовим призначенням та беручи до уваги, що спірна ділянка
межує з садибою, яку має намір оформити власник будинку Білоконь Ю.О.,
керуючись ст.12 Земельного 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.Відмовити Школьній Людмилі Володимирівні жительці м. Іллінці вул.
Карбишева 2 у задоволені заяви.
2. Надати дозвіл Білоконю Юрію Олексійовичу жителю м. Іллінці вул. Велика
Голицька 113 на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок загальною площею 0,59 га, в
тому числі: 0,10 га - призначена для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд і 0,49 га – з цільовим призначенням для
ведення особистого селянського господарства, які розташовані в м. Іллінці по вул.
Велика Голицька 113 на умовах власності.
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3. Рекомендувати Білоконю Ю.О.:
3.1.замовити в суб’єкта господарювання, що здійснює землевпорядні роботи
технічну документацію із землеустрою вказану в п. 2 цього рішення;
3.2.виготовлену документацію подати на розгляд та затвердження до міської
ради.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань сільськогосподарського виробництва, регулювання земельних відносин
та охорони навколишнього природного середовища (голова комісії Болебрух
В.М.).

Міський голова

В.Ящук

Погоджено:
Дмитрик О.В.
Чигрин Н.А.
Масненька І.В.
Новіков А.М.
Болебрух В.М.
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