УКРАЇНА
БІБРСЬКА МІСЬКА РАДА
ПЕРЕМИШЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХІV сесія Бібрської міської ради
VІІ-го демократичного скликання
РІШЕННЯ
№ 1375
м. Бібрка
27.07.2018 р.
Про скасування рішення ХХ-ої сесії
Бібрської міської ради № 1534 від 11.09.2015 року
та надання дозволу на виготовлення технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) гр. Курницькій Марії Григорівні
в м. Бібрка
Розглянувши заяву гр. Кривої Ганни Іванівни, мешканки ХХХХХХХХХХХХ з
питань скасування рішення Бібрської міської ради № 1534 від 11.09.2015 року, яке було
видано на ім’я її сина Кривого Назара Володимировичаякий який помер і не встих
дооформити документи на землю та винести нове рішення на ім’я її дочки Курницької
Марії Григорівни, ознайомившись з представленими документами та матеріалами,
врахувавши рекомендації постійної комісії з повноваженнями у сфері регулюв ання
земельних відносин та охорони довкілля, керуючись статтями 12, 40, 118, 121, 122, 123,
184, 186 Земельного Кодексу України, ст.ст. 373, 374 Цивільного Кодексу України, п. 34
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», XХІV – та сесія VII - го
демократичного скликання ВИРІШИЛА:
1. Скасувати рішення ХХ-ої сесії Бібрської міської ради № 1534 від 11.09.2015 року «Про
надання дозволу гр. Кривому Назару Володимировичу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в м. Бібрка, в
зв’язку з смертю.
2. Надати дозвіл Курницькій Марії Григорівні на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (площею 0,08 га) в
натурі (на місцевості) з метою передачі її у власність для будівництва та обслуговування
житлового будинку господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) в м. Бібрка по
вул. Юліана Головінського, 20
3. Рекомендувати гр. Курницькій Марії Григорівні замовити виготовлення технічної
документації із землеустрою в землевпорядній організації, яка відповідно до вимог чинного
законодавства має право (ліцензію) на проведення землевпорядних робіт.
4. Виготовлену технічну документацію із землеустрою та витяг з Державного земельного
кадастру про земельну ділянку представити в міську раду на розгляд та затвердження.

Бібрський міський голова
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