
Вiд

ПроектМарiя Левицька

СКАЛАТСЬКАМIСЬКА РАДЛ
пIдволочиського рАЙону тЕрнопIльськоi оБлАстI

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
сЕсIя

рIшЕнЕя

2020 року М

Про затвердiкення технiчноi документацii iз зеNlлеустрою
щодо встановлення (вiдновлення ) меж земельнот дiлянкlr
в HaTypi (на MicueBocTi ) плоцею 0,2500 га, для будiвничтва
та обслуговуваНня жилогО булинкУ, господарськшх булiвель
та споруд в с.Колодiiвка, вул.Панська ,30 , громадян Колодiй
IBarra Федоровlrча , та Козела Мирона Федоровича , в Meiкax
населеного пуI rкту та передачу земельноi дiля нки у власнiсть

Розглянувши звернення громадян Колодiй IBaHa Федоровича Та Козела Мирона Фелоровича , про
Jаlвердя(ення гехнiчноj' локуменгаuii iз зеvлеусlроющодо встановлення (вiдновлення) пtertt зеvельноl'
дiлянки в Harypi ( на мiсцевостi ) плоцею 0,2500 га, для будiвництва та обслуговування )I (илого
булинку , гослодарських булiвель та споруд (2/З Коло.лiй LФ, , ] / 3 Козел М.Ф.)за кадастровим номером
бl2468З600:02:00l:0607 в сКолодiТвка, вул,Панська,З0, в Mcltax населеного пункry )враховуючи те,
що дана зе] \ ,lельна ,t iлянка перебr,вас у користува] lнi trte; tt i l[  визначенi в HaTypi перебува: lа v
користуваннi до 01,01,200,t рокv врахов} lочи прLlпозиttii KoMicii з питань мiстобудування .б)дiвництва
,архiтекryри ,земельних вiдносин та охорони природи керуючись cr ст, I2,,Jl8,120,l2l Земельного
кодексу УкраТни, ст,26 Закону УкраТни " Про мiсцеве самоврядування в YKpaTHi'', ст,25 Закону Украi'ни
"Про землеусrрiй,, Законоv УкраТни 'Про '] ерх(авну 

ресстрrчiю речових прав на Hep)xo\ le майно la l'х
обтях(ень", м icbKa рада

ВИРIШИЛА:
l, Затвердити технiчну документачiю iз землеустрою щодо встановлення (вiлновлення.1 уеж
земельноТ дiлянки в Harypi ( на мiсцевостi;  гроi\ lадян Колодiй lBaHa Федоровича Та Козела Мирона
Федоровича загzlльноЮ площею 0,2500 га ! длЯ булiвництва та обслуговуваНня жилого булинку.
господарськиХ булiвелЬ i споруД (2/3 Колодiй I .Ф. , l/ ]  Козел М,Ф,) за кадасtровим номером
б l24683 600:02:00 ]  :0607 в с,Колодiiвка, вуi,Панська ,З0 за рахунок земель громадськоi, та житловоi
забудови,

2, ПерелатИ безоплатнО громадянам Колодiй IBaHy Фелоровичу, та Козел Мирону Федорович1 у слiльну
cyvicH1 власнiсlь зе\ lельн) дiлянttу загальною площеIо 0.2500 га. лл, бlлiвничrва ra обс,,1говування
lltилого будинку, господарських булiвель i спорул (2/3 Колодiй t.Ф, , l/ З Козел М,Ф.) за кадастровим
HoMePoNl 6]2468З600:02:00l:0607 в с.КолодiТвка . вlл.Панська.З0 за рахунок земель громадсьt< оi'. та
я< итловоi'забудови,

Э,Гроплалянам Колодiй IBaHy Фелоровичу , та Козел Мирону Федоровичу зарееструвати речове право на
земельну дiлянку у встановленому законом порядку.
4, Громалянам Кололiй IBaHy Федоровичу , та Козел Мирону Фелоровичу виконувати обов.язки власника
зеN{ ельноТ дiлянки вiдповiДно до вимог ст,9 J Зепtельного Кодексу Украiни
5. CTapocTi с.КолодiТвка, та с,Панасiвка внести змiни в земельнооблiкову документацiю .
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