УКРАЇНА

ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
05.07.2016 р

Іллінці

10 сесія 7 скликання

Про скасування рішень
сесій міської ради з
питань приватизації
земельних ділянок

Розглянувши заяви та представлені матеріали нижче вказаних громадян
про скасування рішень сесій міської ради з питань приватизації земельних
ділянок у зв’язку з смертю землекористувачів та оформленням будинків,
розташованих на цих ділянках на нових власників нерухомості, враховуючи
рекомендації постійної комісії міської ради з питань сільськогосподарського
виробництва, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього
середовища, керуючись ст.12 Земельного кодексу України, п. 34 ч.1 ст.26
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Скасувати порядковий номер 58 рішення 10 сесії 22 скликання міської
ради від 16.01.1997 року «Про розгляд заяв громадян з питань
землекористування » та рішення 26 сесії 5 скликання від 08.12.2009 року
« Про внесення зміни до рішення 10 сесії 22 скликання від 16.01.1997 року
«Про розгляд заяв громадян з питань землекористування » Білоконю П.А.»
стосовно гр. Білоконя Петра Антоновича, який проживав в м. Іллінці по вул.
Велика Голицька, 113 (колишня вулиця Радянська).
2. Скасувати п. 1 додатку до рішення 8 сесії 5 скликання міської ради від
04.04.2007 року « Про безоплатну передачу земельних ділянок у приватну
власність громадян » стосовно гр. Герука Василя Івановича, який помер
30.09.2015 року.
3.Скасувати порядковий номер 12 додатку до рішення 14 сесії 4 скликання
міської ради від 26.03.2004 року « Про безоплатну передачу земельних
ділянок у власність громадянам і надання дозволу на виготовлення технічної
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документації по видачі державних актів на право власності на землю»
стосовно гр. Пінєгіної Ніни Петрівни, жительки м. Києва, вул. Братиславська,
36/83 через неможливість його виконання, зокрема - перебування у спільній
власності житлового будинку, з гр. Шлапак Галиною Петрівною та спільного
користування подвір’ям,
входу до будинку, земельною ділянкою,
розташованої в м. Іллінці, по вул. Коцюбинського, 8.
4. Скасувати порядковий номер 16 додатку № 1 до рішення 30 сесії 5
скликання від 10.06.2010 року «Про надання дозволу на розробку проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок безкоштовно у власність
для гаражного будівництва в м. Іллінці» стосовно гр. Бондар Віталія
Олексійовича, жителя м. Іллінці, вул. Максима Кривоноса, 29А/32 в зв’язку з
його добровільною відмовою.
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