УКРАЇНА

ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я № 66
11.11.2016 року

Іллінці

5 сесія 8 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 та
рішень про внесення змін до рішень з приватизації земельних ділянок у зв’язку зі
смертю землекористувачів, у зв’язку з відчуженням землекористувачами своїх
будинків іншим особам 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
В И Р І Ш И Л А:
1. Скасувати порядковий номер 63 додатку до рішення 25 сесії 5 скликання
від 16.01.1997 року «Про безоплатну передачу земельних ділянок у приватну
власність громадян» стосовно гр. Підлісняка Андрія Карповича, який документи
на право власності на земельну ділянку для ведення індивідуального садівництва
не виготовив та в зв’язку з його смертю.
2. Скасувати порядковий номер 246 рішення 10 сесії 22 скликання від
26.02.1997 року «Про розгляд заяв громадян з питань землекористування »
відносно Демченка Івана Васильовича в зв’язку з його смертю та оформленням
спадщини на будинок дружиною Демченко Ганною Василівною.
3. Скасувати порядковий номер 2 додатку до рішення 25 сесії 6 скликання
від 16.04.2013 року « Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок в оренду громадянам » та порядковий номер
1 рішення 34 сесії 6 скликання від 19.06.2014 року « Про внесення змін до рішень
сесій міської ради з питань безоплатної передачі земельних ділянок у власність
громадянам » стосовно гр. Колесник Людмили Іванівни, жительки м. Іллінці, вул.
Зоряна, 58 в зв’язку з відчуженням житлового будинку іншій особі.

4. Скасувати порядковий номер 339 підпункту 1.1 пункту 1 рішення 13 сесії
22 скликання від 12.08.1997 року « Про передачу земельних ділянок у приватну
власність » стосовно гр. Куруз Надії Борисівни, яка документи на право власності
на земельну ділянку, що розташована в м. Іллінці по вул. І.Франка, 24 з цільовим
призначенням – для будівництва та обслуговування житлового будинку та
ведення підсобного господарства не виготовила та померла 31.03.2002 року та в
зв’язку з прийняттям спадщини та переходом права власності на житловий
будинок гр. Курузом Сергієм Михайловичем.
5. Скасувати порядковий номер 77 додатку до рішення 25 сесії 5 скликання
від 03.11.2009 року « Про внесення змін та уточнень до рішень сесії Іллінецької
міської ради з питань приватизації земельних ділянок » та порядкового номера 97
рішення 9 сесії 22 скликання від 17.12.1996 року « Про розгляд заяв громадян з
питань землекористування » стосовно гр. Трембача Олександра Тихоновича, який
земельну ділянку розташовану в м. Іллінці по вул. Незалежності, 99 не
приватизував та відчужив житловий будинок дочці Маруненко Тамарі
Олександрівні.
6. Скасувати порядковий номер 70 ч. 1 рішення 10 сесії 22 скликання від
16.01.1997 року « Про розгляд заяв громадян з питань землекористування »
стосовно гр. Коваль Олександри Наумівни в зв’язку з її смертю та прийняттям
спадщини на будинок гр. Палієм Олегом Володимировичем.
7. Скасувати порядковий номер 242 в рішенні 13 сесії 22 скликання від
12.08.1997 року « Про передачу земельних ділянок у приватну власність » та
порядковий номер 14 додатку 7 до рішення 24 сесії 5 скликання від 24.09.2009
року « Про внесення змін та уточнень до рішень сесії Іллінецької міської ради з
питань приватизації земельних ділянок»
відносно гр. Мальованої Антоніни
Андріївни, яка документи на право власності на земельну ділянку по вул.
Джупинівська, 35 при житті не оформила та померла 02.11.2015 року та в зв’язку з
переходом права власності на житловий будинок, який розташований за даною
адресою сину спадкоємцю.
8. Скасувати порядковий номер 102 в рішенні 13 сесії 22 скликання міської
ради від 12.08.1997 року « Про передачу земельних ділянок у приватну власність
» відносно гр. Чорного Павла Леонідовича в зв’язку з даруванням ним частини
жилого будинку своїй дочці Момот Людмилі Павлівні.
9. Скасувати порядковий номер 209 рішення 14 сесії 22 скликання міської
ради від 09.10.1997 року « Про передачу земельних ділянок у приватну власність
стосовно Король Марії Іллівни в зв’язку з відчуженням нею житлового будинку
зятю Гладкому Миколі Степановичу.
10. Скасувати порядковий номер 28 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. Ткач Наталії Анатоліївни,
жительки м. Іллінці, вул. Польова,8/25 в зв’язку з її добровільною відмовою.

11. Скасувати п.1 додатку до рішення 30 сесії 5 скликання від 10.06.2010
року « Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право оренди землі
громадянам » стосовно гр. Глоби Андрія Юрійовича, жителя м. Іллінці, пров.
Б.Хмельницького, 3 про надання йому дозволу на розробку документації із
землеустрою до договору оренди земельної ділянки в зв’язку з його добровільною
відмовою.
12.Скасувати порядковий номер 15 рішення 14 сесії 22 скликання міської
ради від 09.10.1997 року « Про передачу земельних ділянок у приватну власність»
стосовно гр. Телеваня Павла Юхимовича, який при житті документи на право
власності на земельну ділянку розташовану по вул. Лебедина, 12 не виготовив та
помер 01.09.1999 року та переходом права власності на житловий будинок іншій
особі.
13. Скасувати порядковий номер 73 рішення 10 сесії 22 скликання від
16.01.1997 року « Про розгляд заяв громадян з питань землекористування »
стосовно гр. Бурмістренка Віктора Зіновійовича, який державний акт на землю не
виготовив та помер 05.12.2015 року та прийняттям спадщини на житловий
будинок сином.
14. Скасувати порядковий номер 8 додатку до рішення 26 сесії 5 скликання
від 08.12.2009 року « Про безоплатну передачу земельних ділянок у приватну
власність громадян » стосовно гр. Сабадаш Надії Гордіївни в зв’язку з її смертю
та прийняттям спадщини на житловий будинок спадкоємцями.
15.Скасувати порядковий номер 1.11 п. 1 рішення 6 сесії 22 скликання від
06.04.1995 року Якубівської сільської ради « Про приватизацію присадибних
земельних ділянок » стосовно гр. Мазепи Василя Федотовича в зв’язку з його
смертю та переходом права власності на будинок спадкоємцям.
16. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань сільськогосподарського виробництва, регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього середовища (голова комісії
Павлюк С.М.).

Міський голова

В. Ящук

