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рIшЕннrI

2020 року м

Про надапня лозволу Hil вtI готовлення технiчних документачiй
iз землеустроlо щодо встаttовленпя (вiдI lовлення ) меж земельних

дiлянок в HaTypi (lra мiсцевостi )загальною площею 0,5800га,  для
будiвнrrцтва та обслуговування жllлого будин ку, господарських
булiвель та споруд в с.Старнй Скалат вул.Т.Шевченка 27 , Tl для
ведення особистого селянського господарства громадянl| ну
Мазнцк МrtхаI "ллу Михайловuчу в межах населеного пункry
с.Старий Скалат

Розглянl вши звернення гроN,]адяl{ ина Мазнrtк Михай;а Михайлови.Iа . про надання дозвоJl), t la

вигоtовлення технiчних локументачiй iз землеустрою щодо встанов,гlення (вiдновлення) мехi

зеN| ельних дiлянок в HaTlpi (на мiсцевостi ) загальнilк l плоLцеrо 0.5800 га. в Toilly чис.лi:  0.1l00 га.

л;rя булiвничтва та обс;уговуванl]я )I (илого бl.r.инку . господарських бl: iвель та спор} r в с Старий

Скалат , вул.Т.Шевченка ,27 , та 0,rl700 га.  для ведення особистого се.ilянського господарства( li.r

М 10, ]  000 га , дiл.Ns20,1700 га., дiл,Лq30, ]  000 га ) в с,Старий Скалат в \ rе)ках населеного п} ,нкl,}

. беручи ло уваги Ie . шо данi зеvельнi дi_,lянки перебr ваюгь ) користуваннi. Merlti Тх визначенi в Hatl pi

, перебували в корисryваннi до 0l,01.2004 року врахо8)lочи пролозицiТ KoMicii' з ли,гаl] ь

irI  iстобlпування .булiвниuтва .архiтеrtтури .зе\ Iельних вlдносин та охорони природи . керуючись

cT,cT,l2.33, 40.79 1,107.1 l8,12l Земельного кодексу Украjни, с126 Закону УкраТни " Про MicueBe

самоврядування в YKpaTHi", ст25 Закону Украiни < Про землеустрiй> , MicbKa рада

ВИРIШИЛА:

l.Щати громалянину lйазник Михайлу Михайловичу дозвiл на виготовлення технiчних локументаuiй
iз землеустрою щодо встановлення (вiдновлення ) пlелс земельних дiлянок в Harypi (на мiсцевостi )

загальною площею 0,5800 га, в тому числi:  0,1100 га.  д.lя булiвничтва та обслуговування жиJ]оlо

бlяинку , господарських булiвель та слоруд в с.Старий Скалат , вул Т,Шевченка .27 , та 0,,1700 га.

д_пя ведення особистого селянського госпола рства(лiл.Nл ]  0, ]  000 га дiл.Ns20,1700 га. дiл,NрЗ
0,l000 га ) в с,Старий С ка,lа,г в Nlen(ax насеj]еtlого гl\  нкт} , ,

2, Рекоп,tендуватI ,1 гро] \ Iадянину Мазник Михайл1 Михайловичу зtsерtIу,гLiся у зеN.l j lеtsI IоряJн\ ,

органiзацiю, яка мас лiцензiю на виконання зеN,Iлевпорядн их робJт для замовлення теlнiчнttх

докуN{ ентацiй iз землеустрою на земельнi дiлянttи ] агальною площеrо 0.5800 га! в тоуу чисlll:

0, l I00 га,  ,1.1я булiвничтва та обслуговування я(илого бу.rинку , господарських булiвель та спор)д в

с,Старий Скалат , вул.Т,Шевченка ,27 , та 0,4700 I ,a,  для ведення особистого селянськоIо
госпо,lарства(дiл,Ns l 0. i000 га , дiл,ЛЪ20.1700 га,. дiл.NgЗ0,1000 га ) в с.Старий CKanal, в luerttax

населеного п) нкту ,

З.Технi.Iнi документацii iз землеустрою представити на черtову сесiю Micbкoi ради для
загверд)ltення га прийня гтя рiшення по перелачi у власнiс tь ] емельних дiлянок.
4. З даним рiшенням ознайомити громадянина Мазник Михайла Михайловича.

м iський голова : Петро Савончак


