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плсндрне засiдання)
рIшЕнLUI

Про затвердження т,ехнiчних локументацiй iз землеустрою щодо встановлення
(вйнов"пення) меж земельних дiлянок в Harypi(Ha MicueBocTi) орiснтовною
плоlцею га. для будiвниur,ва та обс;rуговування жилоI,о булинку,
господарських булiвель i спорул ,га лля ведення особисгого селянського
господарсl l]a громадян
та переJдачу з€мельних дiлянок у B;racHicTb.

Розглянувши заяву громадян Шпак ,Щанило Iвановича. Козак Романа евстахiйОвича,ШпаК
Сергiя f{ани,rовича про ]атвер]lження тсхнiчних докуменr,ацiй iз землеустрою щодо
RсlановленFlя (вi,(нов,rеltня) tte;K leltc.tbHol' дi_rянкtл в пar-r,pi (на мiсцевостi) площею

t,a ]l:tя бr.{jBrlrtlltBit llt обс:t1 Itlв\ вil||l]я 7lil,],]tl] о бl:tинкr. ltlcllo,,tapcbKи\ бl:iвс,rь i

кадастровими номерами за адресою

лъВiл

споруд
, враховуючи те, що JaHi земельнi дiлянки перебувають } користуваннi.

межi iх визначенi в HaTypi. lrеребува-пи у користуваннi с,ганом на 01.01.2004 року, враховуючи
прtlлозичiТ KoMiciT r tlиtань мiсtоб1:1 вrння.бlliвниttrва.арrirекг1 ри. ЗемельНИ\ Вi:носин la
охорони природи, керуючись ст,.ст.12.40. 79-1. l07л1l8.120.]2l Земельного Колексу УкраТни,
ст.25 Закону Украi'ни "Про зсrl,tеl,с-l,рiй". ст.,21 Закон1, уцрпir," < llpo лержавний земе,rьний
ка/]астр). Законом УкраТни <Про.rержавну ресстрацiю речових прав на нер}хоме майно та Iх
обтяжень> . ст,26 Закону Украi'ни "Про мriсчеве самоврядування в YKpaiHi", MicbKa рада

ВИРIlllИJlА:

l.Заrвер,ли,ги r,ехнiчнi документацii iз земltечстроtо щодо встановлення (вiднов"пення) меж
земельноТ дi,ltянки в нагурi ( на MicueBocTi) загlLпьноtо п.llоцею га. для будiвництва
га обс_l}tов)вання жи]lоI о бl_tинк1. ГОСПО_]irРсЬКИх бl.liве.rь iспuрl_r Ja рахунок tемель житлtlвоi
та громалськоТ забудови за кадастровими номераlvи б l246 в межах населеного

пункту та зс\lеJIьних дiлянtlк Jля ведення особисгого селянського господарства за рахунок
зсме.l ь сlльськогос по;tарс ького llризначеЕIня }э каjtастровими номерами

6|246 громалян Illпак !ани.lо lвановлtча. Козак Романа Свстахiйовича.Шпак
Сергiя !аниловича
2.Переда,ги безопltа,t'но у B;tacHicтb гро]\tа.lянин), Шпак f{анило Iвановича, Козак Романа

свстахiйовича,шпак Сергiя flaHи:tовича земельну лiлянку загальною площею Го,

;1.пя бу.ltiвниц'гва та обс.пугов),вання жилого будинку) господарських булiвель i спорул за

кадастрови\4 HON,lepoN,I 61,246__ _ в мсжах населеного пункту та земельну лiлянку
,]а к.ластровим HoMepoMl б l246 .I1JIя ведення особистого се.{янського

гос подарс] ва.

3.Громалянину Шпак.Щани;то Iвановича. Козак Романа Свстахiйовича,Шпак Сергiя !аниловича
заресструвати речове право на земельну дiлянку v всrановленому законом порядку,

4.iрома.rянину Шпак fiани..tо Iвановича, Козак Романа Свстахiйовича,lIIпак Сергiя .Щаниловича_

виконуI]ати обов'язки власника ,земельноi дiляtтки вiдповiдно до вимог ст..91 Земельного

Колексу Украiни,
5.Внести зл,tiни в зеvс;tьно облiков1, докl,rtсttl ацiк,l .
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