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I lpo llа; tанlrя до,]волу на вrI готовлсння TcxHi,tHrlx докуlrенr,ашiй

iз зепlLrеустрrrю щодо встановлеrrня (вiдновлснпя ) пrеж зеi\ lецьних

дiлянок в Harypi (на MicueBocTi )заг: tльноIо п"lощеIо 0,4300 га.  л"гIя

будiвнlrчr'ва та обслуговування жплого будlл lrky, господарських

булiвель та споруll в пricTi Скалат вул,СагаI : iдач пого,15 та л,iIя ведення

особrrст,ого ссляtIсьltого господарстt]а гр. Якl,бuiв Надii Во"подимrlрiвнi

в пriстi Сltалат в llеяiах I IассJIсного I lyHKl} .

Розг,rянувши звернення гроN{ адянки Якубuiв надiТ Воло:tимирiвни про HajlaнHrI  JOlBO] I )

на виготовлення технitтних док} ^ ,rентацiй iз зеtt,tле_",с,гроlо lltодо всtанUвJlення 1вi: tновлення.1

i\ lеж зеN{ ельних дiлянок в наrурi (на плiсчевостi ) зат,альноtо плошIею 0.4З00 га " Bt,trrtr чис,ti:

U.l000 га.  лlя булiвниuтва ta обсл1 говування жилоlо б\ ]инк}  lOcllo,] ,ilpcbKи\  бr: tiвс,tь ta

с] lорчд в l{ icTi Скалат вУл.СагаЙдд,Iного,15 та 0.4300 га.  для всдення особис,гого сс,lянськоI ,о

,.,,,.пЬдuр.r". (дiл.Nс10,1500 га.(З4)..чiл.JФ20.1100 га(29 j  
),..цi; r.NлЗ 0.0700 га.) в ьtiсгi CKa:rar

в \ le)Kxx Hace.leI lL)lU ttrHKl1. берrчи ] о \ ваl и tc tttt l { atri terlc_tbHi ,I i] Iянки ll(jп(б\вill()lh \

корисr.уваннi, межi Тх BIJзHa.IcHi в патурi , перебували в корис] ,1,ваннi ,,to 0l ,0 l ,2004 рilк1

враховуIоаIи пропозицii KoN,liciT з rlитань мiстобулування .бvлiвниrtl,ва.архi,rекtl'ри .,lс\ lепы{ их

пiд* rо.r,, та охорони приро] (} l . керуlочись ст,,ст,I2.З] ,40.791.107,] l8.I21 Зсrlс; tьноl t l

колексу УкраТни, ст.26 Закону Украiни " I Iро мiсчеве са\ lоврядування в yкpaiНi"_ c,l.] 5

Закону Украiни < I1po землеустрiй> . MicbKa рала 

lJИРIШИЛА:
1.!ати громаrянчi Якубчiв НалiТ Воло:ипlирiвнi лоrвi,r Hil tsигоtоlt.Iення tcxHi,tttttx

,tокуплентаt{ iй iз зеivлеустрою що,]о встановЛенпя (вiднов: lення ) ьlеж ] е\ IсJIьних,'l] jIян()к г]

HaTl,pi (на lt ictlcBocTi ) зtrга; lьноtо I IJIощсlо 0.zlj00 га. в lo\ ,ly чис;I i:  0,1000 la. .1,1я

б1'',t i"""u,, na та обс j I уговуванI Iя жиjIого б1,: tинку I ,осI Iодарських б1'.t iвс.rь la сгtор\  L в llicti

Скалат вlп.Сагайлачного,15 та 0,/+ з00 га"  для ведсння особисrоlо се]янського госI lоjtарсг8а

(дiл.Nс1_0,1500 га.(з4), дiл.Nс20,1l00 га(29з )..дiл.]фз 0.0700 r,a.) в MicTi с_,ка:rаг в \ I сжах

llаселеного I lyHKTy.

2.Рекомендувати гро\ ,Iадянцi Якубrriв.Налii Володимирiвнi ] всрн\  lися \  Jс\1.1свlIоря.l1{ \

.lptaHilltt liю. яка rta, ,t iцснзiкl на виконанI tя tе\1.1свllоря,lни\  p(,(iil (.lя tJ\ IоВ_lСllНЯ tcrHi'tHltr

,,toKyrleHTauili iз зелтлеус,I роtО н; l зелlс.rьнi .] i_rяrtкИ ]ai,albHoto t l; lotj lelcl 0.,1j00 Ia в ] ()l\ l)

чltс_пi:  0.1000 га.  для будiвниt.ггва та обсл,r,гов_"вання 7illлоtо t illtrHKt locllolapcbKI l\

б1':riвель та спор} д в MicTi Скаltа,г вул,Сагайдачного" l 5 ,га 0"4З00 l,a, j ] j lя веjlення сlсобис tot о

сеJянсько] .о госполарства (лiл.Nл10.1500 га,(З4). дiл.Nq20.1100 га(29З ). "дiл,Nc 
j 0.0700 га,) в

MicTi Скалаr, в Me} liax населеного пункту.

З,l'exHi.THi локументаttiТ iз землеустроЮ представитИ на чсрговУ сесlю MlcbKOl paj(rl l] lя

затвердх(ення та прийняття рiшення по передачi у BJacHicTb ]емеJlьни\  _] iля} luк.

З.З даним рitпенням ознайомити громадянку Якубчiв Надiкl Во.подипл и piBHy, ,

мiський lюлова Пе rро ('авон чак


