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СКАЛАТСЬКА MICЬKA РАДА
пIдволочиського рАЙону тЕрношльськоi оБлАстI

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
сЕсlя

рIшЕння
ви 2020 рокry
Про надання дозволу на виготовлення техrriчних

доктментацiй iз землеустрою щодо встановлення
( вiдновлення) меж земельних дiлянок в Harypi
(на MicueBocTi) загальною площею 110500 га. лля

ведеllня особистого селянського господарства гр.

Переймибiда Олександрi Володипlирiвнi в с.Подiлля ,

га с.Хоптянка в межа\  ндс€аI€llltх пуltктiв.
Розглянувши заяву гроN,Iадянки Перейплибiла Олексанлри Володимирiвни про надання

дозвол} ' на виготовлення технiчних док),\ lентацlй lз зем.ilеустрою щодо встановлення

( вiдновлення) меж земельних дiлянок в HaTypi (на мiсцевостi) загаilьною площею 1,0500

га,  для ведення особистого селянського господарства (дiл,Ns 10,З 000га, в с.Подiлля , дiл.Ns2
_ 0,1500 га.в с.Хоптянка. дiл, NsЗ _ 0,6000 га.в с.Подiлля) в межах населених пунктiв .

враховуючи записи земельно кадасrровоi книlи про le. шо данi земельнi дiлянки

перебувають у користуваннi . мелti ix визначенi в HaTypi, перебували у користуваннi ло

пропозицtl KoМlcll з

лъ

0l,01 2004 року, враховуючи питань

мiстоб} дування,булiвниuтва,архiтектури,земельних вrдносин та охорони природи, керуючись

ст,.ст.12,ЗЗ, 791,107, 118, 121 Земельного Кодексу Украiни, ст.25 Закону Украiни "Про

землеустрiй", ст.26 Закону Украiни "Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi", MicbKa рала 

ВИРlШИЛА:

1,дати громадянцi Переймибiда Олександрi Володипrирiвнi дозвiл на виготовлення

технiчних докуллентацiй iз землеустрою щодо встановлення 1 вiдновлення) меж земельних

дiлянок в нmурi (на пricueBocTi) загаflьною площею 1,0500 га,  для ведення особистогtl

селянського господарства (дiл.Ns l 0,3 000га. в с.Подiлля , дiл.м2 _ 0.]500 га.в с.Хоптянка,

дiл, Ns3 0,6000 га.в с.Подiлля) в межах населених пунктiв.

2.рекомендувати громадянцi Переймибiда Олександрi Володимrирiвнi звернутися у

землевпорядн) opl анiзачiю. яка мас лiцензiю на виконання зем] lевпорядних робir. ] ля

замовлення технiчних документацiй iз землеустрою щодо встановлення ( вiдновлення) меж

земельниХ дiляноК в Haтypi (на мiсцевостi) загальною площею 1,0500 га,  для ведення

особистого селянського гослодарства(дiл.Ns 10,З 000га, в с.Цодiлля , дiл.Ns2 0,1500 га.в

с,Хоптянка, дiл, NsЗ  0,6000 га,в с.Подiлля) в MelKax населених путlктiв .

3.технiчнi док} ментацii iз землеустрою представити на чергову сесiю мiськоi ради для

затвердження та прийнятгя рiшення по передачi у власнiсть земельних дiлянок.
4. З даним рiшенням ознайомити громадянку Переймибiда Олександру Володимирiвну.

МiсьI tий голова: Петро Савончак


