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      РІШЕННЯ 

Від                      2023 року                                                                                                                    № 

Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

       встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в натурі 

       (на місцевості) загальною площею  0,0754 га. - для будівництва 

      та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

      в м.Скалат вул.Байди -Вишневецького,9 гр.Малицької Мирослави 

      Василівни в межах  населеного пункту та передачу земельної ділянки 

       у власність. 

    

 Розглянувши заяву громадянки Малицької Мирослави Василівни про  затвердження  технічної     

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на 

місцевості) загальною площею 0,0754 га., для будівництва та обслуговування жилого будинку,  

господарських будівель і споруд в м.Скалат вул.Байди — Вишневецького,9,   та передачу земельної 

ділянки у власність,враховуючи те, що дана земельна ділянка перебуває  у користуванні, межі її визначені 

в натурі, перебувала у користуванні станом на 01.01.2004 року , керуючись ст..ст.12,33,40, 79-1, 

107,116,118,121 Земельного Кодексу України,  ст.25,55 Закону України "Про землеустрій", ст..21 Закону 

України « Про державний земельний кадастр», Законом України «Про державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень» , ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська 

рада: 
                                                                      В И Р І Ш И Л А : 
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо  встановлення (відновлення)  меж земельної 

ділянки в натурі ( на місцевості)  громадянки Малицької Мирослави Василівни   загальною площею 0,0754 

га.,  для будівництва та обслуговування жилого будинку,  господарських будівель і споруд в  м.Скалат 

вул.Байди — Вишневецького,9,   за кадастровим номером 6124610500:02:002:0405 за рахунок земель 

житлової та громадської забудови  . 
2.Передати безоплатно у власність громадянці Малицькій Мирославі Василівні одну земельну  ділянку  

загальною площею 0,0754 га.,  для будівництва та обслуговування жилого будинку,  господарських 

будівель і споруд в  м.Скалат вул.Байди — Вишневецького,9,   за кадастровим номером 

6124610500:02:002:0405 за рахунок земель житлової та громадської забудови  . 
3.Громадянці  Малицькій Мирославі Василівні     зареєструвати речове право на земельну ділянку у 

встановленому законом порядку. 
4. Громадянці  Малицькій Мирославі Василівні   виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст.91 Земельного Кодексу України. 

5.Спеціалісту відділу земельних відносин ,та комунальної власності  внести зміни в земельно- облікову           

документацію 
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