
СКАЛАТСЬКА MICЬKA РЛДА
пIдволочиського рАЙону тЕрношльськоi оБлАстI

СЬОМОГО СКЛИКАНFIЯ
п,ятдЕсят чЕтвЕртА с!] сIя

(лруге п; lенарне засi.lан ня )

РI I I IЕННЯ
Вiл 16 березня 2020 року" л! 27l7

Про наlання дозволу на RиI ,ol,оR]еннrI  техI llчtiоl

доьамснтачii ir зем.tсусr polo пloI lo вс,гановJIсI | ня

( вiдновлеrllrя) Merli Jемельноi лiлянки в Harypi
(на MicrteBocTi) зага.,lьноIо плоцсlо 0,1000 га.  лля

веденнrl особlлстого сеJlянськоt,о госпOларства

гропlадянrli Шlrпiтко Лiлii Степанiвнi в ce"ri

По.,lупанiв ка в Melria I  Hace",l енOго I I ),н кlJI .

Розl._rlя ltr Bt ши заяв\ , грома.lянки ПIиltiтко Лi,; lrl' CTcrraHiBHи llpo наjtання дозволу на

B1,I I ,oToB_le н l{  я технiчttоi .'loKlweH tlttt iI  iз зеrt.tсlстроtt, llLодо встановлення ( вi; tновлення) ме;к

земеlrьноi дiляttки в HaTvpi (на MictteBocTi) зага,rьною площею 0.I000 для ведення

особlrстого сеJIянського госпо.1арс,lва в ce.,ti I lo,tl,ttaHiBKa в \ 1ежах населеного пункту!

Bpax(lB\ lollll (а| | ИСИ t\ .\ le] | bH(l Kil, tclc I  г(\В()l КНИlИ lI Гll lс. lllL),] аI Iа зс\ lс,'1ьна _ti.tяttк lt псребl,вitс

у KoplIcTyBaHHi .пrежi ll, визначенi в HaTl,pi. t lеребува;tа r, корисr,l,ваннi lo 01,01.2004 рок1,,

BpaxoByIotI ] 1 пропозиttiТ KoMiciT з пигань м ic'l обlдуван ня.буliвн и trгва.арх iтек,гури.земельних

вi,,(носиНI .L охоронИ lIрироди. ксруIочись ст..сг, l2,З3.791.107, 1l8, ] 21 Земельного Колексу

УкраТни. сг,25 Закоr;1, УкраТни "I1po землеустрiй". ст.26 Закону Украiни "Про мiсцеве

саv()вря t}  нання R yK| ] xi"1". vicbKll pa,ta 

ВиРIШИjlА:

1.flати l.роvадЯнL(i lI IипiткО JI iлiТ Стспанiвнj дозвiл на виготовлення технiчноТ.lокументаuiI

iз зем.пеус.rрою щодо встановлення ( вiдновлення) меж земельноТ дiлянки в HaTypi (на

плiсцевостi) загальноI () пло lею 0,1000 га  д,Iя велення особистого сеJIянського господарства

в селi По_l1панiвка в \1ежах Hacc,IeHOI ,o пункт),.

2. PeKcllt ен.lчвати гроrtадянtti lllипir'ксl Jli; riT ClclraHiBtri звернr iися 1 Jс\1.1(,вI iорядlJу

органiзачiкl, яка мас:tiцензtю на виконання зе} ,I  j IевгI ()рядtlих робiтл:r_rlя за] \1овлення ,rехнiчноТ

докумснтаllii' iз зсм,lеl,строtо [ Iojlo l] с,гановлення ( вiднов,'lеrlня) мелс земельноI  дirянки в

гос по,] lа] ] с ] ва й в \1c)liax I ii] се,] сt{ ог() I I \ ,нк t\ ,

3,'rexHi,lH} ,; .leycTpoto прсдставиIи lla чергову сесiю мiськоi ради для

я tto ttередачi у в:tltснiсгt, земе; lьноТ дiлянки.
С,гепанiвну.

.J

Мiськиli го: trl

N,lа.lянку I lIипiтко J] j; ri

Петро Савончак

HaTypi (на загальною пJlощею 0,1000 га  дJIя ведсння особистого селянського


