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Про надання дозволу нл виготовлення техtriчппх докупrецтацiй
iз землеустроtо щодо встановлення (вiдвовлеtttrя ) rlеж земельних

дiлянок в Harypi (lra мiсцевостi )загальною площею 0,9100га,  для
будiвнtлчтва та обслуговування жlллого будинку, господдрських
булiвель та споруд в с.Горолнпця, вул..Щруlкба,41 , та для ведеI lня

особистого селянського господарства громадянцi,Щем'янчук
Валентинi Едмундiвнi в пrежах населевого пункry с.Городниця

Розглянувши звернення гро] \ ,lадянки .Щем'янчук Валентини Едмундiвни ! про надання дозволу на

виготовлення технiчних ,tокументацiй iз землеустрою щодо встановлення (вiдновлення) меlк

земельних дiлянок в HaTypi (на пtiсцевостi ) загальною ллощею 0,9l00 га, в тому числi:  0,0l00 га. 

лля будiвниltтва та обс.lуговl,вання я(илого буrинку. господарських булiвель та споруд в с,Городниuя

, вул,l!ружба.4l . та 0.9000 la. д.; lя ведення особистсlгtl селянського госпо,,rарства(лiл,Nр10.1500 га .

дiл.Ns20,2400 га,, дiл,Nс30,5l00 га ) в с,Городниця в ! le)(ax населеного пункту. берl,чи до уtsаги

те , цо данi земельнi дiлянки перебувають ) кuрист)ваннi. пlе; tti l'х визначенi в HaTypi . перебу,ва,rи в

користуваннi до 01,01.2004 року . враховуючи пропозичiТ KoMiciT з питань мiстобулування

,будiвtrицтва,архiтектl,ри ,земельни\  вiдносин та охорони природи l керуючись ст,.ст l2,33. 40.79

1,107.1l8,12l Земельного колексу Украrни, ст,26 Закону Украiни " Про MicueBe самоврядува} lнrl ts

Украiнi". ст,25 Закону УкраТни < Про землеустрiй), MicbKa рада

ВИРIШИЛА:

l,!ати гропlадянчi ,Щем'янчук Валентинi Ельlундiвлli дозвiл на виготовленllя технiчних.tоку,t"lентачiй

iз землеустрою щодо 8становлення (вiдновлення ) меж зепlельних дiлянок в HaTypi (на MicueBocTi )

загальною площею 0,9]00 га! в,гому чliслi:  0,0]00 га,  д.пя будiвничтва та обслуговування I iилого

булинку, господарських булiвель та споруд в с,Городниця , вул,,Щрулба ,4l , та 0.9000 га. для

ведення особистого селянського господарства(,riл,Ns l 0.1 500 га . дiл.Nsf0.2400 га., дiл.NqЗ0.5]00 га

) в с.Городничя в Me)I (ax наееленого пункту.
2. Рекоплеtlдуват1l громадянчi Щем'ян.tук Валентинi I ilпryHriBHi звер} l\ ,тися v зем.,]евпоряJн} ,

органiзачiю. яttа tt lг.ttцcHrito нс виконання Jе\1_Iсвлоряfllllх робi r .l,rя tамов_lсння tcrHi,tHttr

:окlvенrашiй il зепt.lе;сгрою на зеrlельнi дiляt.tкtt lala,ILHolo пJlошеlо 0_0l00 ta. в toy_r ,tис,ti

0,0I00 га,  лля булiвничтва r,a обслуговування )I iилого буяинк1, , господарських булiвель та спор)д в

с.Городничя . ву,л,!ру;rtба .4]  , та 0,9000 га, для ведення особистого селянського госполарства(лi_,l

N910,1500 га , лiл.Ns20,2400 га,, дiл,ЛЪЗ0,5 l00га ) в с,Городниця в Me)I (ax населеного пункту.

З,Технiчнi документачii iз землеустрою представити на чергову сесiю MicbKoT ради дlя

заlвердження la ttрийняr гя рiшення по пере:ачi у власнiсtь земе_,lьних дi,tянок,
4. З даI .rим рiшенням ознайомити громадянку Дем'янчук Валентину Едмунлiвну .

мiський голова : Петро Савончак


