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СКАЛАТСЬКА MICЬKA РАДА
пIдв()лочиського рАЙону тЕрнOпIльськоi оБлАстI
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сЕ,сIя
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Bi,r 2020 року

Про налання лозвол\  Hlt виготоR;Iсння проекry lе} 1.Iеус,I ,рою

trlодо вiдвс, (снrrя у B.,lacHicr ь Jelte.lbHltx дi.,lянOк ]al а"пьною

плопlеIо 0,46lб га. л.; Iя Rедення особltс,гого сеJlянськоr,о
t,ocrlojtapc t lta громадянину Попе. lяр CTaHic.,laBv Iвановrrчу
la рдхунок JcMejIb Ko\ l} ,Ha.rbHoi rr: tacHoc гi.

Розг: tяlllвtltи заяtJ\  громадяI rинl, I lоtlс: lяр (iтaHic,raB1, Iвановичч llpo надання дозволу на

Bltlulol] .lcllllя llpocKT}  Jc\ ] .tc)clгoKJ Iцоlо Bi.lBc tення tемс.lьних.] iлянок у власнiсть JaI  альною

п,I Iоlцсlо ().46Iб га, _1,rIя ве:Iення особистого сеlянського Iосподарства. в тому числi:  дiл. Nql
0.]п] r,, t lr rlr ri,r.N,,] 0.]000 lll, tJ p: l\ \H(,K ] \ ,\ I c,l, к(\ \ | \  llc,I l llllT t] .I llcH(lcli. врll\ ов\ l()чи ltролоlиuii'
KorriciT l lt lll,aHb rlLсltlб1.,1rваtttlя.б1.,1iвllиlltва.архi скl\ гI t.] c\ lc,,lbl] ttx Bi,lHtlcltH та охорони

приро,lи. Бср\ ,Iочись с] ..сI .12.jJ. 791.1()7. llt] . ] 2l ] ette,tt,trotcl Ko,tcKc1 YKpaTHtl. c,r ,25 Закон1,

УкраТни "ilрtl землеl,сгрiй". сг,2(l Закону Украi'ни "Гlрt, llictLc,Bc сu\4оl]ря.I \ вання в YKpai'Hi".

rticbKa pa:ta

ВиРIШИ'IА:

l,flати гроvа:Iянин\ , I IеI lеJяр Сrанiславl Iвановичу дttзвi.t Hl,t виlчlов.lення llроекг} ,зеN.{ леус] ,рою

щодо вiдве.Iсння земс,] Iьних li.] яrIок ) власнiсть ] ага_пыl()ю ll_пощеIо 0.4616 га. дqя ведення

особистого ссJянськоI  о l,ocl lt l,lapc г ва. в Tol\ l\  числi:  liл. Nl1 026Iб га та дiл.N20,2000 га. за

ра\ )нок lc\ IL,_lb сi.Iьсl,к(lгоспо.lзрського при]нltlсння KottrHa_lbHoj'B.lacHocгi (] e\ l_,li реjервного
t] ,oH,r1 ) H.r . ;1rи r opii' ( 1.1p{ lcKa ll l cI ,Koj' ci, t"t bK,,t ' I rlt ttt

2, PeKorrcHjlr BaT} l гро\ ]аj{ янин), I Iопсляр Сганiс,tав1 lванtlвич1 звсрн} ,] ,ися }  землевпорядну

органiзаI1ilо_ яка \ 1ас liцензittt на виксцання ] е \ ,lJle lJгtоря.: tних рсlбiт.: t,tя замовjIен} { я проекту

tе\4,1е\сгр(| 1,1 шо:,о вi.tвс_tення tс\4(,lьнич .1i.lянок r B_tacHictb зага_lьною l1.1оIцею 0.46lo la.

,] lj lя l] e,: leHHrl ()собис]оl() сеjIянськоI ,о госпоjlарства. в rопт1 ,lислi:  лiл,'Л!1 0.26lб га та дiл.N92

u.]00u rз, llpJ\ \H(\K r,,rlc_tb t,i.tt,t,t,KoI ()clIo] lapcbKol(, llplI зl .lllL,ння K(\ \ t} HallbI Ioi в_rасносгi (зсrtлi

резерrtного ,llclH.ry) на lepиIopi'l'CtaprrcKa,latct,Ktti'citt,ct,Kl,i'pa.ttt,

З,Проскr JcN1.1c)clptll., llpe,lclit llи,]и I I : l lI cpl t lll) c,cit,,, rlict,K.lT рiI ,Iи .(.lя JаIвсп,l} hсI lня lа

ltрийнягtя рitttсння lt(, lI cpelaI li r B,lucHictl,] с\ lс] lьни\ ,(i_tяtt.rк,
4, З даним рiI llенням t l lнайомити гро} lа.,lянину ГIопеlяр Сгuнiс.tаву Iванович1, .

.Y!2
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