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рIшЕння
Вiд 2020 року лъ
про надання дозволу на виготовлення технiчнlrх
докурIентацiй iз землеустрою щодо встановлення
( вцновлення) меж земельних дiлянок в Harypi
(на MicueBocTi) загальною площею 0,З000 га. для
ведення особистого селянського господарства гр.
ЗубиIс BiKTopy Олеговичу в с.Магдалiвка,
r а с.Теклiвка в межах населеlIих пунктiв.

Розглянувши заяву громадянина Зубик BiKTopa олеговича про надання дозволу на
виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою щодо встановлення ( вiдновлення)
мех( зе\ { ельних дiлянок в HaTypi (на мiсцевостi) зага[ьною площею 0,3000 га,  дJlя ведення
особистого селянського господарства (дiл.Ns 10,I400га в с.Магдапiвка, дiл.Ns2  0,1600 га, в
с,Теклiвка) в межах населених пунктiв . враховуючи iаписи земельно .кадасгровоi книги
про те, щО данi земельнi дiлянки перебувають у користуваннi , меясi ix ura"ur""i в HaTypi,
перебували у користуваннi до 01.01.2004 року, враховуючи пропозицii KoMicii з питань
мiстобудування,будiвництва,архiтектури,земелоо"*  uiд"о""" та охорони природи, керуючись
cT.cT,12,33, 791,107, 118, 121 Земельного Кодексу Украiни, 

"r.)S 
Зu* Ь"у Украiни ''Про

землеустрiй", ст.26 Закону Украiни ''Про мiсцеве самоврядування в YKpaTHi'', MicbKa рада

ВИРIШИЛА:

1.!ати громадянину Зубик BiKTopy О.пеговичу дозвIл на виготовлення технiчних
локументацiй iз землеустрою Щодо встановлення ( вiдновлення) меж земельних дiлянок в
HaTypi (на мiсцевостi) загальною площеЮ 0.З000 га.  для ведення особистого селянського
господарства (дiл.Ns 10,1400га в с.Магдалiвка, дiл.Ns2 0,1600 га, в с,Теклiвка) в межах
населених пунктiв ,

,рекомендувати громадянину Зубик Вiюора олеговича звернутися у землеtsпорядну
рганiзацiю, яка мае лiцензiю lta виконання землевпорядних робiт, для.urо"пaп"" технiчних

докуътентацiй iз землеустрою щодо встановлення 1 вiдновлення) MelK земельних дiлянок в
HaTypi (на мiсцевостi) загмьною площею 0,30О0 га,  для ведення особистого сеJlянського
господарства (дiл.М 1 0,1400га в с,Магдалiвка, дiл.Лb2 _ 0,1600 га. в с.Теклiвка) в межах
населених пунктiв.
3,технiчнi докlментацii iз землеустрою представити на чергову сесiю Micbkoi ради для
затвердження та прийняття рiшення по передачi у власнiсть земельних дiлянок.
4, З даним рiшенням ознайомити громадянина Зубик BiKTopa олеговича.
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