
СКАЛАТСЬКА MICЬKA РАДА
пIдволочиського рАЙону тЕрнопIльськоi оБлАстI

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
п,ятдЕсят п,ятА CECIrI

рIшЕння

Вiд 1; l травня 2020 рокry
Про заr,вердження проеl(ту зеNrлеус,I ,рою щодо вiдведення
земсJIьних лiляI rок ч власнiсть гр.flунас Анлрiя 5Iрос.павовпча

для всден} lя особrIс,гого селrlнського господарства загальною
плоlцеtо 0,3791га. на територiТ Староскалатськоi сiльськоi рали
Пiдволочиського району Тернопiльськоi областi та передачу
земсJlьппх дiляноtt у влtснiсть.

l'с,lзl: rянувtпrl заrI t] у ll] о] \ { адянина flvHac Андрiя Яросlавовиtlа, про затвсрд)кення проекту

земJс),с,гроIо lдо,цо вi,lве,lеlI ] { я зе\ Iс.,lьнllх лiлянок \  власнiсlь загаlьною плоrцею 0.3791 га, 

д,,lя вслстlлIя особистого сеjlянського госI Iодарства (лilr,NчI 0.137,1 га.дiл.Лч20.24l 7га) на

rериrорli' ( '] ароска.IагськоТ сiльськоТ ради га лерсдачу ]е\ lе.,lьних : i.rянок у B.racHicTb

вра\о] ] уIочт.l пропозrтцiТ копriсii з питань мiстобудування. бlлiвництва.архiгектури.земельних
вiдttсlсиtl ] ,а oxopoHlI  I ] l] l] р()/ tи}  кер)ilочись ст.12,ЗЗ.791"l l6.1l8.121.122 Земе.: lьноtо Ko,teKc1

YKpaTtrtL. ст,25.50 Заrtоп1 } 'KpattllT "I Ipo зеп,tлеrcTpili".cT,2l Заксrrrу" УкраТни < Про:tсрrttавний

земе_tt,ttпй Ka] jlaclpr. Закоttоrl YKpaiHlT ,rl Ipo lер;каtзн11 l)eCc,lpallllo реI Iових прав на нерухо\ ,{ е

Malitlt l l а Тх обтя;лtеньl> . с г,.26 .Закону Украiни "ГIро MicrteBe caNlo l] ряjtуван ня в YKpa[Hi". blicbKa

рада 

] } иРlшИЛА:

l Зltttr.,р.tllти проL,кI  tL,\ l.,le\  с tрOн) шtl{ tl вi:вс:сння ] смсльних лi_Iянок 1 B.tacHictt,

гроllirчIниI Iа l{ 1,Hec z\нлрiя Ярос,:rавовича ,цля ведення особис,гого сеJIянського господарсl ва

загzllьноlо пJIощсlо 0.3791га,(лiл.JФ10,1374 га, за кадастровим номером
6124687800:01:005:0708 (резервний фонд)на територiI  Староскалатськоi сiльськоi радI l. Ji,rl,

N920.2417 га. за кадас гровиNl HoMepoN{  бl24687800:02:001:0408 (резервний фонд)на I с,риrо] lii'

CTapo cKztTzrTcbKoT cirrbcbKoi рали) ,

2.Перс;Lати безоtlлагно r, в:tаснiсrь гроNIадяrIину !унас Анrрiю Ярославовичу зецtе.,tьtti

дiлянttи загаJIыlоlо пл()LI tеlо 0.З791 r,a, (дiл.ЛЬ10.1З74 l,a, за кадастровим номеро\ ,I

612,1687800:0l:005:0708 зiI  paxylloк земельноi дiлянки рсзервноrо фоrду . яка утворена в

peзr tt,t ltt i ttoli.tr rc\ lc_ll,H\ )l' .t i tянýи KoпlrHa.tbHol власносгi ci.rbcbKul uспо.lарськtrtо
при] rlаtlентlя за ка; lас l] l] oBrl\ l ноi\4ероNI  6]2:1687800:01:005:069]  на гсрllгсlрii'С,гаросltа.lаtськrli'

сi,lt l,сыtill' ра.rи .,t i'; I  N!] 0.24l 7 га ,ja кадастровим HoNlcpoм (l ]  24(ltl7800:02:00l :0; t08

(резс; ltзI tlлiл фон.T) Ha,lcpltTclpir ('t,apoc капа гськt,li' сiльськоi' ра. rи ,

3.Гроrlа:rянину ll} ,Hac Ан:цlilсl fIрсlславович1, заресс,rрувати речове
дiляt ttt1 1, встановлсllому закоI ]ом llорядку.

4.Гропладянину Щунас Андрirо Яросrавовичу виконyвати обов'язки
дlлянкл]  вlдповIдно ] IO ви

5. CTapocTi села Стар к, rtен I  аl1ilcl,
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право на зеN,lеJlьну

власника земельноi

мiст,кий голова
о
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