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СКАЛАТСЬКАМIСЬКА РАДА
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сЕсIя

рIшЕння

2020 року N9

Про надання дозволу на вI I готоl} лення техI tiчlt llх доьалIеllта цiл"i

iз зем"lеl,строlо щодо встановлеtrtlя (вiднов,пеttllrl ) rteж зелtе:tьtllлх

дiлянок в Harypi (на пtiсчевостi )загалыlою плоI I (еl() 0,2,100га,  для

бlдiвttll цтва та обслуговуваrlI I rI  )tillлого булrl н к1,, г()спOда pct'KlIx

бlяiвель та споруд в пr.Скалат, вул.Вrлшrневеrlького,22 , та для
ведення особI Iстого селпнського господарства громадянчi

Патрпка Mapii IBaHiBHi в Nle)i{ ilx населевого пуltкту м.Скалат

Розглянувши звернення гроNlадянки Асрiян Ольги lванiвни (лоручення вiл Патрика Mapii

lванiвни вiд 18.05,20]0 року), про } lадання дозволу на виготовлення технiчних докуllентаuiЙ lз

зеN{ леустрою щодо встановлення (вiдновлення) mlerK земельних дiлянок в HaTypi (на MicueBocTi )

загальною площею 0,2400 га, в тому числi:  0,1000 га,  дilя булiвничтва та обслуговування )I (иJiого

бlяинку , господарських бу,лiвель та споруд в пл.Скалат , ву, Ви шневецького ,22 , та 0.1400 Га, ; lЛЯ
ведення особистого селянського господарства(дiл.Nс 10,0600 га , дiл,Ns20,0800 га ) в м.Скалат в

\ le?Ka\  населенr.ll1l ll)HлI ) беручи лО \ ваги le шо :aHi leve.tbHi .t iлянки перебrвакrtь r

користуваннi. пtelci Тх визначенi в HaTypi , перебl,вали в ttt lрисгуваннi до 0]  0l 200,1 рок)'. вра\Ов)] ()(lи

пропозичii r< oMicii з пtлтанЬ п,t iстобl,лу ван нЯ .бlдiвничтва .ар\ lтект),ри .зе\ ]еlьllи\  вiдносин та охоро] { и

I lрироди , кер),] { )чись ст,ст ]2.3] . ,10.79] .l07.1I8_1] l ЗеплельноIо кодсl(с) Украillи. ct26 ЗаКОН1

Уriраiни " Пllо llicueBe са] \ ,lоврядування в YKllai'Hi". ст.25 Заксlнl,Уriраiни < Гlро зеьtлеlстрiйл. blicbKa

рада

ВИРIШИЛА:

1 ,Щати грошlалянчi Патрика MapiT lBaHiBHi ДОЗВl] l На ВиГоТоВJlення ] ,ехнlчних докупленrацiй tз

зеN1леустрою tлодо встановленнл (вiдноqлення ) пlе;к земельних дillянок в HaTypi (на шriСЦеВОСТi )

загаJIьною площею 0,2400 га, в тому числi:  0,1000 га,  для будiвниuтва га обслуговування )I iИЛОГО

бl,линку , господарських булiвель,tа споруд в Tr,t,Скалат , ву. Вишневецького ,22 , та 0,1400 га,  для

ведення особистого селянського господарства(дiл,Л! I 0,0600 га , дiл.N920,0800 га ) в м,Скалат в

мс2(а\  населеноlо пункry

2.Рекомендувати гропlалянчi Патрика Mapii IBaHiBHi звернутися у землевпорядну органlзацlю.

яка мас лiцензiю на виI (онання землевпорядних робiт для заN{ овлення технiчни\

док)\4енгацiй iз зепlлеустроtо на ] еNlельнi дiлянки ] аlа.lLною плошеrо 0.2400 la. в lоv1 чис_ti:

0.1000 га,  для бlдiвництва t,a обслуговуванI tя )килого булинкч . господарських булiвель та СлОр)д В

r,t,Скалат , вl.Вишневецьксlго .22 , та 0.1400 r,a. для веденllя особистогtl сеrlянськог()

господарства(] i: t_Nа] 0_0600 ra дi; l.Nл2 0.0800 га ) в rt ('t;a,tttT в \ ,] e)lia\  llасеjlеног0 I l\  llкг\

З.Технiчнi доliуNtентr]цii iз зеrtпеустрою представити H| l чL,ргов\  сесiю NlicbKt)T ради .11Я

затверд)t(еtlня la приЙня,l гя рiшеlIня llo легrе_]ачi }  власнiсll, { е\ Iе.,lьнllх _] i.lянок,

4. З даним рiшенняiu ознайоми,ги громадяl] ку Патрика Mapiro IBaHiBH1 .
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