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Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй
iз землеустрою шодо встановлення (вiдновлення ) меж земельних
дiлянок в Harypi (на мiсцевостi )загальною площею 0,7000 га,  для
булiвництва та обслуговування жилого булинку, господарських
булiвель та споруд в с.Панасiвка вул.Зарiчна ,22 та для ведення
особистого селянського господарства громадянину Кульчицькому
Мирославу Мар'яновичу в межах населеного пункту с.Панасiвка .

Розглянувши звернення громадянина Кульчицького Мирослава Мар'яновича , про надання
ДОЗВолУ на виготовлення технiчних локументаuiй iз землеустрою щодо встановлення
(вiдновлення) меж земельних дiлянок в HaTypi (на мiсцевостi ) загыIьною площею 0,7000 га,
В ТОМУ ЧИСлi:  0,2500 га,  для булiвництва та обслуговування жилого булинку , господарських
бУлiвель та споруд в с.Панасiвка вул.Зарiчна ,22 , та 0,4500 га,  для ведення особистого
селянського господарства (дiл.Nл10,1З00 га , дiл.NЪ20,З200 га ) в с.Панасiвка в межах
НаСеленоГо пункту ,беручи до уваги те , що данi земельнi дiлянки перебувають у
користуваннi, MeiKi ix визначенi в HaTypi , перебували в користуваннi до 01.01.2004 року,
ВРахОВУЮчи пропозицii KoMicii з питань мiстобулування ,будiвництва ,архiтектури ,земельних
вiдносин та охорони природи , керуючись ст..ст.| 2,ЗЗ, 40,79| ,107,118,12l Земельного
КОДеКСУ Украiни, ст.26 Закону УкраТни " Про мiсцеве самоврядування в YKpaTHi", ст.25
Закону УкраТни < Про землеустрiй> , MicbKa рада

ВИРIШIИЛА:
l.ffати Громадянину Кульчичькому Мирославу Мар'яновичу дозвiл на виготовлення
технiчних документацiЙ iз землеустрою rцодо встановлення (вiлновлення ) меж земельних
дiлянок в HaTypi (на MicueBocTi ) загальною площею 0,7000 га, в тому числi:  0,2500 га,  для
будiвництва та обслуговування жилого булинку , господарських булiвель та споруд в
с.Панасiвка вул.Зарiчна ,22 , та'0,4500 Г&, для ведення особистого селянського
господарства(дiл.Nч10,1300 га , дiл.NЪ20,З200 га ) в с.Панасiвка в мех(ах населеного
пункту .

2.рекомендувати громадянину Кульчицькому Мирославу Мар'яновичу звернутися у
землевпорядну органiзацiю, яка мае лiцензiю на виконання землевпорядних робiт для
замовлення технiчних документацiй iз землеустрою на земельнi дiлянки загальною площею
0,7000 Га, в тому числi:  0,2500 га,  для булiвничтва та__обслуговування жилого будинку ,

i'ОСПоДаl] сьrtrtх бlяiвель:] :1 сп9р} ц в с.Паtrасiвка вl,л.Зарi.rна .22 . та 0"4500 га.  для ведення
особистого селян iл.Ns10,1300 га , дiл.Ns20,3200 га ) в с.Панасiвка в
xIeil(ax } Iac

3.Техгriчгli д представити на чергову сесiю MicbKoT ради для
за гвеl]д)liсlI t{ я ня,I "тя рiшеттtlя п0 передачi \  в,rаснiс,гь зеNlе.цьllих дiляrrок.
4. l]  данriпц pi го Nlирос.,тава Мар'яновича
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