
Проект :Марiя Левицька

СКАЛАТСЬКА MICьKA РАДА
пIдволочиського рАЙону тЕрнопIльськоi оБлАстI

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
сЕсIя

рIшЕння
ви 2020 рокry
Про надання до,} волу на виготоl]ленпя технiчнlIх

локryментацiri iз землеустрою щодо встановлеI lня
( вiдновлення) меж земельних дiлянок в Harypi
(на мiсцевостi) ] агалыIою площею 0,4500 га. для

ведсI Iня особистого селянського господарства гр.

Кiсuлиця ГаlIнi Федорiвнi в с.Новосiлка в межах

населеного пункту.
Розrлянувши заJIву громадянки Кiсилиця Ганни Федорiвни про надання дозволу на

виготовлення технiчних док)ментацiй iз землеустрою щодо встановлення ( вiдновлення)

меж зеN{ ельних дiлянок в HaTypi (на мiсцевостi) загальною площею 0,4500 га,  для ведення

особистого селянського господарства (дiл.Jфl 0,2200га, дiл.Nq2  0,0800 га. дiл, N!З 0,1500

га,) в с.Новосiлка в N,lex(ax населеного пункту, враховуючи записи земельно кадастровоТ

книги про те, що данi земельнi дiлянки перебувають у користуваннi , меяti ix визначенi в

HaTypi, перебува[и у користуваннi до 01.01.2004 року, враховуючи пропозицii KoMicii з литань

мiстобулування,бl,лiвничтва.архiтектури.зепtельних вiдносин та охорони природи. керуючись

cr,,.cT.12,33, 791.107. 1l8. l2l Земельного Ko:reKc1, Украi'ни, ст.25 Закону Украiни "Про

землеустрiй", ст.26 Закону Украiни "Про мiсцеве самоврядування в Украiнi", MicbKa рада

ВИРlШИЛА:

1.!ати громадянцi Кiсилиця Ганнi Федорiвнi дозвiл на виготовлення технiчних документацiй

iз зепtлеlстрою щодо вс]ановлення ( вiдновлення) ve)lt земельних Liлянок в наг1 pi tHa

MicueBocTi) загальною площею 0,4500 га,  для ведення особистого селянського господарства

(дiл.Nq 1_0,2200га, дiл.Ns2 _ 0,0800 га. дiг, N!З _ 0,1500 га.) в с.Новосiлка в межах населеного

пункту .

2.Рекомендувати громадянцi Кiсилиця Ганнi Федорiвнi звернутися у землевпорядну

органiзачiю, яка пrае лiцензiю на виконання землевпорядних робiъ для замовлення технiчних

документацiй iз землеустрою щодо встановлення ( вiдновлення) меяt земельних дiлянок в

HaTypi (на мiсцевостi) зага_I Iьною площею 0,4500 га,  для ведення особистого селянСЬКОГО

господарства (дiл.Nq 10.2200га, дiл,Ns2 0.0800 га. дi.,I . NqЗ 0,1500 га,) в с.Новосiлка в

\ Ie)l(ax населеноl о п) нкту
3,технiчнi документацii iз землеустрою представити на чергову сесlю Mlcbkol ради для

затвердження та прийняrтя рiшення по пере,lачi у власнiсть зеN{ ельних дiлянок,

4. З даним рiшенням ознайомити гроNlадянку Кiсилиця Ганну Федорiвну,

л!

Мiський го.rова: Петро Савончак
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