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СКАЛАТСЬКАМIСЬКА РАДА
пIдволочиськогорАЙону тЕрнопIльськоi оБлАстl

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
сЕсIя

рIшЕння

2020 року

Про налаllня дозволу на впготовлення TexHi.tHlIx документацiI л
iз землеустрою щодо встановлення (вiдrlовленI tя ) меж земе; lьних
дiлянок в Haтypi (на пtiсцевостi )загальною площею 0,3300га,  для
булiвнlлчтва та обслуговуваннtl жилого булп нку, господарськи х
булiвель та споруд в с.I Iолупанiвка ,вул. Панськл ,8 та для веденнrI
особпстого селrtI | ського господарства гропtадянr(i Собчук Mapii
Онофатiвнi в межах liаселеного пункry с,Кололiiвка

РозглянувшИ зверненнЯ громадянкИ Собчук Mapir' Онофатiвнi , про надання дозволу на
виготовленLiя технi.tних локументачiй iз землеустрою щодо встанов,qення (вiдновлення) Me;tt
зе[ ,lельних дiлянок в Harypi (на мiсцевостi ) загальною плоrцею 0,3300 га, в тому числi:  0,2500 га. 
для будiвництва Та обслуговуванНя жилогО булинку, господарських будiвель та спорул в с.КолодiIвка
, вул ,Панська ,8 та 0,0800 га, для ведення особистого селянського господарс.гвав с ,КоlrодiТвка в
ме)ках населеного пункту ! беручи до уваги те, що данi земе,,lьнi дiлянки перебlваюгь 

_r

користуваннi, Merrti ii визначенi в HaTypi , перебували в корисryваннi до 01,0t.2004 року, Акт
обстеlкення дiлянки скlrадений стростою с.полупанiвка , враховуючи пропозичii koMiciT з питань
мiстобудування ,будiвничтва ,архiтекryри ,земельних вiдносин та охорони природи , керукlчись
ст,.ст,l2,JЗ,40.791,107,118.]21 Земельного колексу УкраТни. ст.26 Закону УкраТни '. Про пliсчеве
са] \ { оврядування в YKpaTHi", ст,25 Закону Украiни < Про зеiчлеустрiй> , MicbKa рада

tJИI 'l Ш ИJlА:

l,flати гроivrаlянui Собчук Mapii Онофатiвнi дозвirr на виготоI ]лення Iехнlчних докуNlентацlй lJ
зеN,lлеустроlо щодо встановлення (вiдновлення ) пle; tt зепtельних дiлянок в HaTypi (на мiсшевостi )
загапьноlо плоцею 0.j300 га, в тому чиелi:  0,2500 га.  для булiвничтва та обслуговчванltя )I (илого
б1,.линку , господарських булiвель та споруд в с.I (олодiiвка , вул , Панська ,8 , та 0.0800 га,  ;1"]  я

ведення особистого селянсьI (ого господарс,гвав с .КолодiТвкав Me)IQx населеного пункту ,

2.Рекомендувати громадянцi Собчук MapiT OHocPaTiBHi звернутися у землеtsI lорядну
органiзацiю, яка мас лiцензiю на виконання зеN{ левпорядних робiт для замовлення технiчних
доI (уNlентацiй iз землеусгрою на зеvельнi дiлянки загальною плоцею 0.З]00 га. в lov1 чис,ti:
0,2500 га,  для будiвниuтва та обслуговування )килого бу,линку , господарських булiвель та слоруд в
с,КолодiТвка , вул . Панська ,8 , та 0,0800 га, для ведення особистого селянського господарствав с
, КолодiТвкав Me)IQx населеного пункry.
з.технiчнi документацii iз землеустрою представити на чергов\ ' сесiю мiськоi ради д.lя
затверд)кення та прийняття рiшення ло передачi у власнiсть земельних дiлянок.
4. З даниМ рiшенняМ ознайомитИ гроlllадянкУ Собччr<  Марiю OHotPaTiBH1 ,

мiський гоltова : Петро Са BilH чак


